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GELUKKIG 2020!
Beste huurder,
We staan aan het begin van een nieuw jaar!
We wensen jullie van harte een heel gelukkig en vooral een
gezond 2020 toe.
Zoals we reeds aankondigden in ons nummer van september
2019, hebben de wijzigingen in de huurreglementering voor
velen onder jullie een belangrijke invloed op de maandelijkse
huur. Belangrijk blijft, ondanks de soms sterke verhoging,
dat jullie beroep kunnen doen op een betaalbare en goede
woning.

Wij blijven ook verder werken aan onze organisatie, zoals u
kan lezen op pagina 3.
Vanaf april 2020 kunt u naast onze kantoren in Temse en
Sint-Gillis-Waas, ook terecht bij onze medewerkers in de
gebouwen van OCMW Stekene op woensdag en vrijdag.
Zoals u kan zien, blijven we werken aan WoonAnker Waas in
het belang van jullie, onze bewoners!

Zoals u verder in dit nummer kunt lezen, staat WoonAnker
Waas ondertussen een stap verder in de verscheidene
renovatiedossiers die wij eind 2018 aankondigden.
Nadat we in 2019 36 nieuwe sociale huurwoningen konden
realiseren op vier verschillende locaties, zullen we ook in 2020
drie nieuwe projecten afwerken, goed voor 58 bijkomende
woongelegenheden. WoonAnker Waas werkt dus niet enkel
aan het beheer van haar bestaand patrimonium door onze
renovatieplannen, maar ook aan nieuwbouwprojecten om de
wachtlijst met kandidaat-huurders te trachten te verminderen.
Meer dan 1.500 gezinnen staan op onze wachtlijst. Deze
lange wachtlijst is nog een bewijs hoe belangrijk het is dat
u als huurder van WoonAnker Waas reeds over een sociale
huurwoning beschikt!!!
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WOONANKER WAAS WIL
DICHTERBIJ HAAR HUURDERS EN
KANDIDAAT-HUURDERS ZIJN!
Met ingang van 1 januari 2020 zullen alle medewerkers
van WoonAnker Waas werken vanuit ons kantoor in Temse.
Dit betekent niet dat we de afstand tot onze huurders en
kandidaat-huurders vergroten, wel integendeel.
In ons kantoor in Sint-Gillis-Waas zullen onze huurders terecht
kunnen op gewijzigde openingsuren. Onze medewerkers
verwachten jullie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
en dit van 9.00 tot 12.00 uur. U heeft dus nog voldoende
mogelijkheden om met uw vragen bij ons langs te komen in
de Zwanenhoekstraat 10 te Sint-Gillis-Waas.
We gaan echter nog een stap verder. Vanaf 6 april 2020
kunnen onze huurders en kandidaat-huurders van Stekene
ook terecht bij onze medewerkers die op woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur werken in de gebouwen van
OCMW Stekene, Kerkstraat 14. Op die manier willen wij
dichter bij onze huurders staan en dus onze dienstverlening
verder verbeteren.
Onze huurders van Nieuwkerken-Waas kunnen langsgaan
zowel in ons kantoor in Sint-Gillis-Waas als in ons kantoor in
Temse op dezelfde tijdstippen als hiervoor vermeld.
Ook in ons kantoor in Temse wijzigen we vanaf 1 januari
2020 de openingsuren. Net zoals in Sint-Gillis-Waas zijn onze
kantoren open om maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
en dit van 9.00 tot 12.00 uur. Op donderdag werken wij achter
gesloten deuren.

ER WAS EENS …
Mo en Sarah wonen samen met hun vier kinderen in een
woning van WoonAnker Waas.
De kinderen zijn 16, 19, 23 en 27 jaar, waarvan de oudste twee
reeds aan het werk zijn. Met de huurprijsaanpassing van
1 januari 2020 wordt nu voor het eerst ook rekening gehouden
met het inkomen van de werkende kinderen jonger dan
25 jaar.
Dit heeft voor gevolg dat de huurprijs voor Mo en Sarah
sterk gestegen is, doordat het inkomen van de dochter
van 23 jaar mee wordt geteld voor de huurprijsberekening.
Deze aanpassing maakt het voor hen moeilijker om de
maandelijkse huur tijdig te betalen.
MAAR ….
De sociale huurreglementering is vooral gebaseerd op
solidariteit tussen alle huurders, echter ook binnen het gezin
is deze solidariteit van belang.
Het is dan ook misschien aangewezen dat de dochter van
23, maar ook de zoon van 27 hun aandeel in de huur mee
helpen betalen.
Als Mo en Sarah willen weten hoeveel de huur zou bedragen
zonder het inkomen van de kinderen, kunnen zij deze vraag
voorleggen aan WoonAnker Waas. Wij bezorgen u dan
de huurprijs zonder het inkomen van de kinderen. Voor het
verschil kunnen zij dan in overleg gaan met hun kinderen.
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OP NAAR 2020… START VAN GROTE
RENOVATIEWERKEN AAN 450 WONINGEN

Eind vorig jaar heeft WoonAnker
Waas u gemeld dat wij vanaf 2020
starten met de grondige renovatie
van 450 woningen in de regio
Stekene-Sint-Gillis-Waas. Ook in de
pers verschenen hierover enkele
berichten: WoonAnker Waas zou
ruim 20 miljoen Euro investeren om de oudere woningen uit
het vroegere patrimonium van de Gewestelijke Maatschappij
voor Volkswoningen te ‘upgraden’ naar de hedendaagse
normen op vlak van comfort en energieverbruik.
Het afgelopen jaar heeft het team van WoonAnker Waas niet
stilgezeten en hard gewerkt aan de voorbereiding van dit
grootse renovatieproject. Zo werden alle huidige kenmerken
van het volledige patrimonium in kaart gebracht en alle
gebreken werden geïnventariseerd.
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2. Project Bloemenwijk Stekene: 134 woningen
- Molenbergstraat 108-118
- Boterbloemstraat (enkel even nummers)
- Klaverbloemstraat
- Paardebloemstraat
- Madeliefjesstraat
- Veldkerzenstraat
- Ranonkelstraat (uitgez. nrs 55-57)
3. Project Bagoniewijk te Sint-Pauwels: 88 woningen
- Koning Boudewijnlaan
- Koningin Fabiolalaan
- Prins Philiplaan

Er werden architecten aangesteld die in 2019 alle woningen
van het renovatieproject individueel hebben bezocht.

4. Project Sint-Gillis-Waas - Kemzeke – Nieuwkerken – Klein
Sinaai: 83 woningen
- Pompstraat (zonder bejaardenwoningen)
- Reinaertlaan (zonder bejaardenwoningen)
- Wallenhof en G. Helderenbergstraat
- Kasteelstraat

4 grote projecten

Wie goed kan tellen… komt dus aan 404 woningen…

De woningen werden hierbij opgedeeld in 4 grote projecten,
die telkens één of meerdere wijken groeperen:

Inderdaad, uiteindelijk werden een aantal woningen geschrapt
uit het huidige renovatieprogramma:

1. Project Meerdonk – De Klinge: 99 woningen
- Boomgaardstraat en Teerlingstraat
- Schooldreef, Hoge Rode Moer en Kerselarendreef
(uitgez. appartementen)

-

Sommige woningen vereisen ingrepen die niet konden
uitgevoerd worden terwijl de woningen nog bewoond
worden. De renovatie van deze woningen zal worden
uitgesteld naar een latere fase. Concreet gaat het hierbij

om de bejaarden-woningen in de Pompstraat (Sint-GillisWaas) en in de Reinaertlaan (Kemzeke).
-

Daarnaast zijn er enkele woningen (waarvan er sommige
al gedeeltelijk gerenoveerd zijn), maar waarbij de
beslissing over eventuele verdere stappen voorlopig werd
uitgesteld: Buitenstraat in De Klinge en Kolkstraat en
Meesterstraat in Nieuwkerken.

Dikke dossiers ter voorbereiding van een complete
‘make-over’!
De architecten hebben alle woningen opnieuw op plan
uitgetekend en voor elke woning werden verschillende
ontwerpen gemaakt: er werd gezocht naar manieren om
de keukens en de badkamers comfortabeler te maken en
er is bekeken hoe de energieprestaties van de woningen
kunnen verbeterd worden (o.a. via dak- en gevelisolatie). In
de meeste woningen dienen ook de technieken op punt te
worden gesteld: o.a. vernieuwen van elektriciteit, leidingen
van water en CV, ventilatie, enz… In sommige wijken worden
de volledige daken vernieuwd, of moet het buitenschrijnwerk
(deuren, ramen en garagepoorten) worden vervangen. Waar
nodig worden opritten of terrassen heraangelegd en zelfs de
brievenbussen worden vernieuwd.
Alle aanpassingen aan
de woningen worden
uitgevoerd terwijl de
woningen bewoond
blijven! Niemand hoeft
dus tijdens de werken
te verhuizen. Om de
hinder te beperken,
moet de aannemer
er steeds voor zorgen dat hij maximum 30 werkdagen in
één woning werkzaam is. Hinder is onvermijdelijk, maar je
zal zien, na afloop heeft de wijk een complete ‘make-over’
ondergaan! Inmiddels zijn alle voorbereidende dossiers
uitgewerkt en ingediend bij de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen (VMSW), die de dossiers goedkeurt en de
financieringswijze vastlegt.

Project Meerdonk-De Klinge start als eerste project
Inmiddels werd een eerste project (Meerdonk-De Klinge)
goedgekeurd. Voor dit project heeft WoonAnker Waas dan
ook onmiddellijk de aanbestedingsprocedure opgestart.
Aannemers dienen nu uiterlijk op 14 januari 2020 hun offerte
voor het project in te dienen. Na de grondige vergelijking van
alle ingediende offertes en goedkeuring van de definitieve
financiering zal de aannemer voor deze wijk worden
vastgelegd in de loop van februari 2020. De effectieve start
van de werken in Meerdonk-De Klinge kan dan in de loop
van april 2020 zijn.
Voor de overige drie projecten hopen we dat de dossiers
worden goedgekeurd in februari 2020 waarna dan ook
voor deze wijken de aanbestedingsprocedure kan worden
opgestart. De bedoeling is dat ook in deze wijken de
effectieve werken kunnen starten rond de zomer van 2020.
Infosessies
Om alle bewoners van de vier wijk-renovatieprojecten
duidelijk te informeren over de werken, zal WoonAnker
Waas telkens voor elke wijk uitgebreide infosessies voorzien.
Deze infosessies worden gepland, van zodra de definitieve
aannemer voor de wijk is aangesteld. Op die manier kunnen
de bewoners kennismaken met de aannemer en krijgen
zij zicht op de concrete aanpassingen die in hun woning
worden aangebracht. Bedoeling is om tegen die tijd ook
meer duidelijkheid te geven over de exacte planning van de
werken, zodat elke bewoner weet wanneer ongeveer zijn
woning aan de beurt is.
WoonAnker Waas zal alle bewoners tijdig verwittigen waar
en wanneer deze infosessies worden georganiseerd.

Wenst u nog bijkomende informatie, dan kan
u steeds terecht bij onze medewerker Rikkie
Heeman, bereikbaar via 03 771 10 33 of via
rikkie@woonankerwaas.be.
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PETANQUE NAMIDDAG
19/09/2019

KENNISMAKINGSMOMENT
KAPELSTRAAT
De zeven nieuwbouwappartementen op de hoek van de
Kapelstraat en de Kerkhofstraat in Steendorp zijn sinds juni
2019 bewoond. De nieuwe bewoners kregen de kans om
elkaar en de medewerkers van WoonAnker Waas wat beter
te leren kennen tijdens een kennismakings-ontbijt. Koffie,
thee en koffiekoeken, meer moest het niet zijn om van dit
moment een aangenaam en gezellig samenzijn te maken.

Op een mooie zomerse donderdagmiddag in september
organiseerde de bewonersgroep van het Broek (SintHelenastraat en de Zwanenhoekstraat) samen met
WoonAnker Waas een petanque-wedstrijd. Dit was
het ideale moment om de huurders van onze nieuwe
bejaardenwoningen te laten kennismaken met de andere
bewoners uit de straat. Een twaalftal personen deden mee
aan deze petanque namiddag. Iedereen vond het een leuk
initiatief en er werd heel wat afgelachen! Proficiat aan de
winnaars Lucienne, Gilbert, Betty, Emmy en Frans!
Achteraf werden de sportievelingen getrakteerd op een
drankje in de cafetaria van het rusthuis.
Dankjewel aan Lucienne om alles in goede banen te leiden
en voor het ontlenen van het materiaal!
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GEEF INBREKERS GEEN KANS !
Naar aanleiding van een aantal inbraken in
de Sompershoekwijk in Temse organiseerde
WoonAnker Waas voor de senioren een
informatiesessie rond inbraakpreventie.
Mr. Durinck van de politie Kruibeke-Temse gaf
een verhelderende toelichting met bruikbare
tips om onze senioren te ondersteunen en het
veiligheidsgevoel op te krikken.


DAG VAN DE HUURDER

Als we het hebben over de “dag van de huurder” dan wil dat
zeggen dat we onze huurders eens goed in de watten leggen.
Verwennerij à volonté met drankjes, frietjes en snacks.
Ons gezellig volksfeestje ging deze keer door in het Gildenhuis
in Stekene. Een ideale locatie waar het gure weer de pret niet
kon bederven en waar jong en oud het helemaal naar hun zin
hadden. Blije kindergezichtjes werden nog vrolijker door Mell
D’s trukendoos en door de artistieke hand van kindergrimeuse
Marissa.
Een gemoedelijke en ontspannen sfeer maakte dat iedereen
tevreden en enthousiast weer naar huis keerde en dat er wordt
uitgekeken naar een volgende editie.
Jullie zijn alvast van harte welkom!

Dag van de huurder in 2020
Temse – 24 april 2020
Sint-Gillis-Waas – najaar 2020
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ANTARCTICA		
BEVROREN		
GLETSJERS
IJSBEER		
KOUDE		
MAGNETISCH
NOORDERLICHT		
NOORDPOOL
ONDERZOEK
OPWARMING

PERMAFROST		
SLEDEHOND
SNEEUW
TEGENPOLEN
VRIEZEN
WETENSCHAP
WIT
ZEEHOND
ZEESTROMING
ZUIDPOOL

Het woord dat we vorige keer zochten in
onze woordzoeker was “SCHOOLPOORT.
De winnaar werd getrakteerd op een
cadeaubon van de
gemeente Temse.
Proficiat aan de
familie
Van StrydonckVan Bogaert uit
Temse
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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
Telefoon 03 770 60 63
E-mail info@woonankerwaas.be

Openingsuren
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
van 9.00u tot 12.00u
Donderdag gesloten

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. 31 januari 2020 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.

