
1

‘t WoonAnkertje

Editie 13 / sept. 2019

02
03
04 
05
06
07
08

HET VERHAAL VAN 
JEANNE 

VOORWOORD

HUURPRIJSBEREKENING  

ER WAS EENS

NIEUWBOUWPROJECT  
STEENDORP

ZWERFVUIL 

DOE MEE EN WIN  

tWoonankertje_magazine_sept2019_editie13_v3.indd   1 4/09/19   13:25



Beste huurder,

De zomerperiode is weeral achter de rug. Wij hebben 
een zomer gehad met veel afwisseling, met periodes dat 
het superwarm was en periodes waar het bewolkt en 
regenachtig was.

Kortom een zomer zoals het dagelijks leven met hoogtepunten 
en moeilijkere periodes.

Dit geldt voor iedereen. Als WoonAnker Waas trachten wij 
er voor te zorgen dat jullie op het vlak van wonen zo weinig 
mogelijk bekommernissen hebben.

Dat we na de fusie nog een hele weg af te leggen hebben, 
weten we en daar werken we elke dag aan.

We komen naar jullie toe met onze “dag van de huurder“.
Op 4 oktober 2019 verwachten wij jullie in Stekene voor een 
babbel, een hapje en een drankje. 

Eind april 2020 voorzien we onze “dag van de huurder“ in 
Temse en in het najaar 2020 in Sint-Gillis-Waas.

We werken ook verder aan de bouw van nieuwe woningen 
en appartementen op verschillende locaties. Zo kunt u meer 
lezen over ons nieuw project in de Kapelstraat in Steendorp.
Onze architecten werken ook verder aan de aangekondigde 
grote renovatiedossiers.

In de loop van de volgende maanden zullen wij een toelichting 
geven bij de geplande werken.

Ook de Vlaamse reglementering staat niet stil.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er heel wat kleine wijzigingen 
die o.a. voor gevolg zullen hebben dat de te betalen huurprijs 
wijzigt. Meer hierover verder in dit WoonAnkertje.

VOORWOORD

2

Etienne Audenaert

Chris Lippens
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Jeanne is 81 jaar en woont al jaren in een sociale woning 
van WoonAnker Waas. Met het verstrijken van de jaren werd 
deze woning voor haar alleen veel te groot en lukte het niet 
meer om het huis en de tuin te onderhouden. Ze besloot om 
zich in te schrijven voor een kleinere woning of appartement 
en ze kwam in aanmerking om te muteren naar een 
nieuwbouwproject in De Klinge.

Ze was meteen verkocht. Een klein, knus appartement op 
het gelijkvloers èn gelegen in een rustige buurt. Bovendien 
woont één van haar kleinkinderen ook in De Klinge. Ze krijgt 
vaak bezoek van haar familie. Haar vijf kleinkinderen en zes 
achterkleinkinderen helpen haar graag met het huishouden, 
boodschappen doen, tuin onderhouden, enz… Jeanne past 
op haar beurt dan al eens op de kindjes. 

Jeanne huwde op haar 20ste en woont sindsdien in Sint-Gillis-
Waas, ze heeft er ondertussen haar hart verloren. Dit jaar zou 
ze 60 jaar getrouwd zijn. 

Ze houdt zich graag bezig met het oplossen van woordzoekers, 
“dit houdt mij pienter” zegt ze. Net zoals naar muziek luisteren. 

OVERSTAPPEN NAAR EEN KLEINERE 
WOONGELEGENHEID: GETUIGENIS VAN JEANNE

Je
an

ne

Jeanne is tevreden over de stap 
die ze gezet heeft naar kleiner 
wonen. Ze woont heel graag 
in haar nieuwe stek en ze is 
bovendien heel blij met haar 
nieuwe, behulpzame buren. 
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HUURPRIJSBEREKENING 

De Vlaamse regering heeft het voorbije jaar verschillende 
wijzigingen aan de sociale huurreglementering goedgekeurd 
die een invloed hebben op de huurprijsberekening.

Dit betekent dat u bij de jaarlijkse huurprijsaanpassing op  
1 januari 2020 met deze wijzigingen moet rekening houden.

Wat verandert er allemaal?

• Er wordt rekening gehouden met het inkomen van alle 
meerderjarige personen:
- inkomen van kinderen, jonger dan 25 jaar, die werken 

wordt voortaan meegeteld.
- inkomensvervangende tegemoetkoming van personen 

met een handicap wordt meegeteld.
- inkomen van inwonende ouders wordt volledig 

meegeteld.

• De maximale huurprijs wordt bepaald op basis van de 
“sociale huurschatter”, waarbij op basis van objectieve 
parameters de markthuurwaarde voor elke woning of 
appartement individueel wordt bepaald. 

• Voor woningen en appartementen die goed geïsoleerd 
zijn wordt een energiecorrectie aangerekend rekening 
houdend met de isolatiewaarde van de woongelegenheid

• Voor woningen en appartementen waar zonnepanelen op 
het dak liggen voor individueel gebruik, wordt een toeslag 
voorzien waarbij een deel van het voordeel voor de 
huurder terugvloeit naar WoonAnker Waas om de gedane 
investering te dekken.

Wat dit concreet voor iedereen individueel betekent, kunnen 
we vandaag nog niet zeggen omdat niet alle informatie reeds 
gekend is.

Wanneer u op het eind van het jaar uw nieuwe huur-
prijsberekening ontvangt, zullen we daar de nodige toelichting 
aan toevoegen en blijven we natuurlijk beschikbaar om u dit 
nader toe te lichten.
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ER WAS EENS …

Mo en Sarah wonen ondertussen al geruime tijd in een 
woning van WoonAnker Waas.

Mo is van allochtone afkomst en had in het verleden de kans 
om in zijn thuisland een woning aan te kopen die hij daar ter 
beschikking stelt van zijn familie. Toch nobel van Mo om dit te 
doen …

De ouders van Sarah zijn enkele jaren geleden overleden en 
zij heeft, samen met haar broer en zus, de woning van haar 
ouders geërfd.

In afwachting van een eventuele verkoop wordt de woning 
verhuurd.

Sarah heeft hier niet zelf voor gekozen …

MAAR ….

De sociale huurreglementering is de voorbije jaren veel 
verstrengd op het vlak van eigendom.

Niemand van jullie gezin mag een woning of bouwgrond 
gedeeltelijk of volledig in eigendom hebben en dit zowel in 
het binnenland als in het buitenland.

Concreet zijn er voor het gezin van Mo en Sarah dus twee 
redenen om de huurovereenkomst te beëindigen.

Vooral op het vlak van eigendommen in het buitenland zullen 
er de volgende periode stappen gezet worden om dit te 
verifiëren.

U heeft ongetwijfeld in de krant gelezen dat een Vrederechter 
in Hamme de huurovereenkomst van een huurder heeft 
verbroken op basis van eigendommen in zijn thuisland.

Ook WoonAnker Waas zal de volgende maanden stappen 
zetten om een bedrijf in te schakelen dat voor ons deze 
onderzoeken zal doen.

U heeft er als huurder dus alle belang bij om ons deze 
informatie zelf te bezorgen.

Indien wij de informatie, na onderzoek, ontvangen, zal dit 
automatisch leiden tot de verbreking van de huurovereenkomst 
én het terugbetalen van het verschil tussen uw sociale huur 
en de markthuurwaarde omdat u ten onrechte heeft genoten 
van een sociale huurwoning. 

Zorg dat het u niet overkomt en bezorg ons tijdig de nodige 
informatie.
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VZW Ekobie organiseert een grote zwerfvuilactie in 
Temse! 

Het bestuur van Temse, Ekobie vzw en MIWA roepen alle 
burgers op eens goed schoon te maken en samen een 
krachtig signaal te geven!

Meer info via de facebookpagina van Ekobie. 
Allen daarheen!

De zwerfvuilactie in de Teerlingwijk in Meerdonk was 
opnieuw een succes. Een tiental enthousiastelingen uit de 
Boomgaardstraat en de Teerlingstraat ging vlijtig te werk 
en zorgde ervoor dat een heleboel rondslingerend vuil in 
vuilzakken verdween.

Wonen in een wijk waar geen zwerfvuil is, is aangenaam 
wonen! Het goede werk werd achteraf beloond met een 
hapje, een drankje en een doos mercietjes!

We willen iedereen bedanken om mee te werken aan een 
propere omgeving en wijk! Dank aan de milieudienst in 
samenwerking met MIWA en aan diegene die samen met ons 
de wijk rondgingen 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

ZWERFVUIL
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INHULDIGING SPEELPLEIN 
EN HONDENLOOPWEIDE 

BAGONIEWIJK 

In Sint-Pauwels werd op 26 juni het vernieuwde speelplein 
ingehuldigd. De oude schommel heeft plaatsgemaakt 
voor een nieuwe pingpongtafel, voetbalgoaltjes èn er staat 
een kraaknieuwe klimtoren. Dit speelplein biedt heel wat 
troeven en is toegankelijk voor jong en oud! 

Onder het motto “generatie rookvrij” is dit speelplein 
uitgeroepen tot een rookvrije speelzone. In Sint Gillis Waas 
worden veel acties ondernomen rond stoppen met roken 
en dus wil men ook de nieuwe generatie kids hier van 
vrijwaren. Om de actie te symboliseren kregen alle kinderen 
een bellenblazer, waarmee het speelplein officieel werd 
geopend.

Daarnaast was er ook de inhuldiging van de honden-
speelweide. Deze weide is volledig ingericht voor honden 
om te spelen en rond te lopen zonder risico.

NIEUWBOUW-
APPARTEMENTEN 

OP DE HOEK VAN DE KAPELSTRAAT EN 
DE KERKHOFSTRAAT IN STEENDORP 

De firma Vekemans bouwde dit project volgens de huidige 
bouwnormen. Zes éénslaapkamerappartementen en 
één tweeslaapkamerappartement zijn voorzien van alle 
comfort, lif t en zonnepanelen. Ze zijn ingericht met open 
keuken, badkamer met douche, berging en terras. Tevens is 
er een fietsenberging en zeven individuele vuilnisbergingen. 

De zeven nieuwbouwappartementen werden vanaf juni in 
gebruik genomen. 
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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. 30 september 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 “HOUTSKOOL”.
De winnaar werd getrakteerd op een 
cadeaubon van 
de gemeente 
Sint-Gillis-Waas. 
Proficiat aan 
Rita Reunis en 
William Stuer uit 
Meerdonk.

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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S H C S C H R I J V E N

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

E O R U E T G O M P O R

D W R E R E N L E A O B

N S I A W N S E P U D E

U C R S P S L T K Z D G

K H U O K P I E E E O L

I R G T L U O U S R O A

E I Z A R B N R H E R B

H F A K E O K D T N B O

C T K L S T U D E R E N

S K E O B N E D R O O W

ALGEBRA

BEL

BOEKENTAS

BROODDOOS

GOM

HUISWERK

KOEK

MEESTER

PAUZEREN

RAPPORT

RUGZAK

SCHEIKUNDE

SCHRIFT

SCHRIJVEN

SPEELPLAATS

STUDEREN

TELRAAM

TURNLES

WISKUNDE

WOORDENBOEK

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

DAG VAN DE HUURDER!!!
Stekene: 4 oktober 2019 
Temse: eind april 2020 - Sint-Gillis-Waas: najaar 2020
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