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Beste huurder,

2019 staat er! We wensen jullie van harte een heel gelukkig en 
vooral een gezond 2019 toe. 

Wij wensen jullie ook veel geluk en voorspoed in jullie woning 
of appartement. Jullie hebben het geluk beroep te kunnen 
doen op een betaalbare en goede woning. Draag er zorg voor.

WoonAnker Waas zelf werkt hard aan de voorbereiding van 
verscheidene renovatiedossiers die op tafel liggen en die 
jullie via een interne communicatie of via de pers hebben 
vernomen.

In 2019 zullen dit vooral voorbereidingen zijn om in 2020 van 
start te gaan met de uitvoering. Vanzelfsprekend zal hier via 
verschillende kanalen nog met jullie over gecommuniceerd 
worden.

2019 is ook het jaar dat een aantal nieuwbouwprojecten 
worden afgewerkt en verhuurd. Zo zullen de volgende 
projecten in de loop van 2019 verhuurd worden:
• Scheerdershof 18 in De Klinge: acht appartementen
• Kerkhofstraat in Steendorp: zeven appartementen
• Kleinkunstlaan in Kemzeke: tien appartementen
• Zwanenhoekstraat in Sint-Gillis-Waas: zes 

bejaardenwoningen en vijf woningen.

In mei 2019 vernieuwt de samenstelling van onze raad van 
bestuur als gevolg van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.
Tot 8 mei 2019 wordt het voorzitterschap waargenomen door 
Koen De Clercq.

Vanaf dan en gedurende 3 jaar zal het voorzitterschap 
ingevuld worden door een afgevaardigde van de gemeente 
Sint-Gillis-Waas.

Het is belangrijk dat wij ook in de toekomst onze werking verder 
kunnen optimaliseren in samenwerking met de verschillende 
lokale besturen.

We blijven werken aan WoonAnker Waas in het belang van 
jullie, onze bewoners!

GELUKKIG 2019!
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Etienne AudenaertDirecteur   

Koen De Clercq Voorzitter   
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TIPS VAN WAASJE

Wat voor de ene dierenliefde is betekent voor de andere 
misschien wel burenleed. 

Als je buren honden hebben, hoor je af en toe wel eens 
geblaf. Als dit geblaf dag en nacht aanhoudt, is dit een grote 
ergernis voor de buurtbewoners en wordt dit helaas een 
serieuze overlast. 

Praat met je buren. Soms hebben ze het niet door dat de hond 
blaft als ze weg zijn of vinden ze het zelf ook een probleem. 
Om ruzie te vermijden kunnen jullie samen naar een oplossing 
zoeken. 

Tips van Waasje

• Laat je hond niet de hele dag alleen

• Respecteer je buren, overleg en zoek 
samen naar een oplossing 

Voor de bewoners van de appartementen brengt 
Waasje enkele huisregels en geeft hij enkele 
tips. Deze zijn terug te vinden op de affiches 
die in de gemeenschappelijke ruimtes van onze 
appartementen ophangen. 
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Op de griezeligste avond van het jaar, 31 oktober, hebben een 
aantal bewoners van de Bagoniewijk een Halloweentocht 
georganiseerd. Wie wou meedoen kon een kaarsje voor de 
deur zetten zodat de kinderen wisten bij wie ze mochten 
komen griezelen! 

De kinderen hebben heel veel snoep bijeen verzameld. 
Nadien genoten ze samen met hun ouders van een heerlijke 
kom zelfgemaakte pompoensoep. Met als kers op de taart 
kinderdisco in de tuin om zich warm te houden! 

Kortom het was een geslaagde griezelavond met heel veel 
lovende reacties! 

Jessica Ferket, de organisator van de Halloweentocht, stelden 
we hieromtrent enkele vraagjes.

Organiseer jij al lang Halloween in de wijk? 
Dit was de eerste keer dat ik een Halloweentocht organiseerde. 
De kindjes vonden dit een heel leuk initiatief en kijken al uit 
naar volgend jaar. We hebben een kampvuur gemaakt en na 
de tocht konden de kinderen genieten van een kinderdisco in 
de tuin. De mensen die snoep hebben uitgedeeld, hebben 
we de dag erna blij gemaakt met de overschot van de soep.

Jij werkt graag met kindjes, is dit ook iets dat in jouw 
beroep voorkomt? 
Ja dat klopt, ik heb zelf ook een dochtertje van 11 jaar, Nina 
Katrina en ik heb gestudeerd voor kinderverzorgster. Dus het 
zit wel een beetje in mijn bloed!

Woon je al lang in de Bagoniewijk?
In februari 2019 woon ik er 2 jaar. Ik kom uit een bosrijke 
omgeving, dus het was wennen. Verhuizen naar een wijk was 
een grote stap voor me. Door de leuke buren voel ik me daar 
echt thuis. Ik ben met mijn gat in de boter gevallen!

Wat zou je graag nog willen organiseren in de wijk? 
Oh, nog heel veel! Mijn dochtertje knutselt heel graag vandaar 
onze interesse om een knutselnamiddag te organiseren. 
Samen met WoonAnker Waas zijn we aan het bekijken hoe 
we dit praktisch kunnen aanpakken. We denken ook aan een 
rommelmarkt of een garageverkoop,… 

Ik hoor het, je zit boordevol leuke ideeën! We kijken 
ernaar uit deze samen met jou en de andere buren 
verder uit te werken! 

WoonAnker Waas wil Jessica Ferket en de andere bewoners 
nogmaals bedanken voor het leuke idee, de organisatie en 
het maken van de heerlijke pompoensoep! 

Wij kijken al uit naar volgend jaar!!! MUHAHA!!!

GRIEZELPRET IN DE BAGONIEWIJK!
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ZWERFVUIL OPHAALACTIE 

Op woensdag 14 november werd op vraag van enkele 
bewoners uit de Bagoniewijk voor de eerste maal een 
zwerfvuilinzamelactie georganiseerd. De bewoners en 
WoonAnker Waas waren zeer tevreden met de opkomst! Onder 
het motto “Zien Werken, Doet Werken” kwamen er nog enkele 
bewoners op de dag zelf zich aanmelden en meehelpen! 
Voor iedereen werden er grijpers en handschoenen voorzien. 
Samen met hen hebben we het bos een grondige opkuisbeurt 
gegeven. We hadden heel veel geluk met het weer, het 
zonnetje scheen en de temperatuur was ideaal voor een 
opruimactie! 

Het goede en harde werk werd achteraf beloond met lekkere 
koekjes, een drankje en een cadeautje voor de helpers! 
WoonAnker Waas wil iedereen bedanken voor de inzet om de 
buurt proper te houden! 
 
In Temse werd op woensdag 28 november ook een 
zwerfvuilinzamelactie georganiseerd in de Sompershoekwijk 
en de Pieter Dierckxlaan. 

De weergoden waren ons jammer genoeg niet goed gezind 
en de opkomst was mager. Drie moedige vrijwilligers, 
gewapend met grijpers en vuilniszakken, haalden toch een 
heleboel zwerfvuil op. 

Met dank aan de milieudienst in samenwerking met MIWA en 
aan diegene die het slechte weer trotseerden om de buurt 
netjes en proper te houden. 

Wie interesse heeft om ook zo’n 
actie te organiseren in de wijk of 
buurt, kan contact opnemen met de 
sociale dienst van WoonAnker Waas: 
Karen@woonankerwaas.be en 
Ann@woonankerwaas.be.
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HUURPRIJSBEREKENING

Rond 10 december kreeg je de nieuwe huurprijsberekening 
voor het jaar 2019 in je brievenbus. Elk jaar zijn er huurders met 
vragen hierover, dus leggen we het hier graag nog eens voor 
jullie uit. 

Om je huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, 
je gezin, de grootte en de kwaliteit van de woning. Vanaf  
1 januari 2019 verandert de huurprijsberekening. 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

Je inkomen bepaalt grotendeels je huurprijs. We kijken nu naar 
je inkomen uit 2016 en indexeren dit met de gezondheidsindex. 
Dan delen we je geïndexeerde inkomen door 55. 

Vanaf 2019 verandert dit. Dan kijken we ook naar de 
inkomensgrenzen om je huurprijs te berekenen. 

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn: 

• alleenstaande: 24.852 euro 

• alleenstaande met een handicap: 26.934 euro

• anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er  
2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een 
persoon met een handicap. 

Verdien je minder dan de inkomensgrens? 

Dan verandert er niets. We delen je geïndexeerde inkomen 
nog altijd door 55. 

Verdien je meer dan de inkomensgrens? 

Dan delen we je geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. 
Dat gaat zo: 

• je inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager 
dan 125%: we delen door 54.

• je inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de 
inkomensgrens: we delen door 53.

• je inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we 
delen door 52. 

Wat verandert niet?

Je inkomen bepaalt niet alleen je huurprijs. Soms heb je ook 
recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die 
kortingen blijven bestaan. 

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit 
meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit 
verandert niet.
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VERZEKERING INBOEDEL 
EN DIEFSTAL
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Met ingang van 1 januari 2019 worden de woningen en 
appartementen van WoonAnker Waas verzekerd via P&V.

In uw maandelijkse huurprijs is een vergoeding voorzien 
om uw risico als huurder te verzekeren, afstand van verhaal 
en dekking van het verhaal tegen derden.

In het verleden hebben ongeveer de helft van onze huurders 
er reeds voor gekozen om zich via WoonAnker Waas te 
verzekeren voor hun inboedel en zelfs tegen diefstal. Ook 
in de nieuwe polis via P&V is deze mogelijkheid voorzien.

De huurders die reeds inschreven blijven verzekerd voor 
hun inboedel (verzekerde waarde = 50.000 euro) en diefstal 
(verzekerde waarde = 50.000 euro) en dit tegen een prijs 
van 2,50 euro per maand.

Hebt u in het verleden niet gekozen voor deze mogelijkheid, 
dan kunt u vandaag deze keuze nog altijd aan ons 
doorgeven.

U mailt naar Maggy@woonankerwaas.be voor ons kantoor 
te Temse of naar Marionne@woonankerwaas.be voor ons 
kantoor in Sint-Gillis-Waas of u komt even langs op kantoor 
en wij zorgen ervoor dat ook u aan deze zeer gunstige 
voorwaarden uw inboedel kunt verzekeren.

ONDERHOUD CENTRALE 
VERWARMING

Vanaf 1 januari 2019 staat de firma Engie Cofely in voor het 
onderhoud van de centrale verwarming in al onze woningen 
en appartementen (uitgezonderd Oeverstraat Temse).

U belt voor alle problemen met uw centrale verwarming en 
warm watervoorziening (uitgezonderd keukenboilers) naar 
het telefoonnummer: 03/645 60 38.

Aan de telefonist(e) van Engie Cofely meldt u uw probleem 
en geeft uw naam en adres door. 

Wij hopen met de firma Engie Cofely een stap vooruit te 
zetten om onze dienstverlening naar jullie toe te verbeteren.
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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 januari 2019 doormailen 
naar info@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.

Het woord dat we vorige keer zochten in 
onze woordzoeker was ‘SPEELPLAATS’. De 
winnaar werd getrakteerd op een feestelijk 
herfstpakket. 
Proficiat aan 
mevrouw Dupont 
Frieda en de heer 
Leest Willy uit 
Stekene.

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 
Telefoon 03 770 60 63 
E-mail info@woonankerwaas.be
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C M U T S I J S P E G E L

S H A N D S C H O E N N N

D U O K R A A J W U E I N

H S G C N E K E D S N O D

O N N E O E N E T L E M S

U E I E E L S A S K I E N

T E M P E R A T U U R U W

K U R E P H R D O O I E N

A W A O C N E R E L O S I

C V W S K E R S T M I S E

H L R E T E M O M R E H T

E O E K A A R S J E S L T

L K V H A A R D V U U R K

CHOCOLADEMELK

DONSDEKEN

DOOIEN

HAARDVUUR

HANDSCHOEN

HOUTKACHEL

IJSPEGEL

ISOLEREN

KAARSJES

KERSTMIS

KOUD

MUTS

NIEUWJAAR

SCHAATSEN

SKIEN

SLEE

SMELTEN

SNEEUWVLOK

SOEP

TEMPERATUUR

THERMOMETER

VERWARMING

Openingsuren 
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Maandagnamiddag van 15.30 uur tot 
16.45 uur.
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