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VOORWOORD
In ons vorig nummer stond het voorwoord in het teken van het
coronavirus waarbij we de hoop uitspraken om in het najaar
terug onze normale levenswijze te kunnen opnemen.
Niets is minder waar… We zijn ondertussen vertrouwd met
mondmaskers, handhygiëne, beperkingen voor het aantal
bezoekers…

We hebben de voorbije maanden acht nieuwe woningen in
gebruik genomen in de Kleinkunstlaan in Kemzeke, evenals 6
nieuwe appartementen in de Gaverstraat in Sint-Gillis-Waas.
Eind 2020 voorzien we de afwerking van 44 woongelegenheden in Tielrode, waarover u nog meer kan lezen verder in
dit nummer.

Dit alles vertaalt zich ook in onze werking.
De toegang tot onze kantoren is geënt op dit nieuwe normaal.
We trachten wel maximaal ter beschikking te staan van onze
huurders en kandidaat-huurders.

Nadat we jullie in ons vorig nummer lieten kennis maken met
onze Sociale Dienst, kunt u in dit nummer onze collega’s van
de Dienst Patrimonium beter leren kennen.

Gelukkig is onze werking niet stilgevallen zoals u verder kunt
lezen in dit nummer.

We verwijzen tenslotte ook nog naar de geplande doorlichting
van WoonAnker Waas door de Vlaamse overheid. Hiervoor
doet Vlaanderen ook beroep op jullie medewerking.

Voor de vier grote renovatieprojecten in Sint-Gillis-Waas, Stekene
en Nieuwkerken-Waas kunnen we melden dat :
• Meerdonk – De Klinge : werken gestart in september 2020
• Bloemenwijk Stekene : werken starten in oktober 2020
• Bagoniewijk Sint-Pauwels : aanbesteding 29 september
2020 en start der werken eind 2020
• Kemzeke – Sint-Gillis-Waas – Nieuwkerken-Waas en Klein
Sinaai : aanbesteding eind november 2020 en start er
werken eerste kwartaal 2021.
Dit betekent dus dat deze werken aan meer dan 400
woningen volop in uitvoering zullen zijn in 2021.
Ondertussen starten we ook in Temse verschillende renovatiedossiers op.
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WOONANKER RENOVATIES & PROJECTEN

In samenwerking met de aannemer zullen alle diensten van
WoonAnker Waas in elk geval trachten om jullie zo goed
mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen waar nodig.
Nieuwbouwproject ‘De Brabander’: oproep tot
inschrijven
Renovatiewerken
Om te voldoen aan de hedendaagse normen op vlak van
comfort en energieverbruik, worden meer dan 400 woningen
grondig aangepakt.
De renovatiewerken in Meerdonk en De Klinge zijn ondertussen gestart en deze in de Bloemenwijk in Stekene volgen
in de loop van de maand oktober 2020.
Renoveren is niet altijd evident en brengt ongemakken met
zich mee. Daarom doet het team van WoonAnker Waas er
alles aan om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen en
om alles in goede banen te leiden.
De geplande infosessies, om alle bewoners duidelijk te
informeren over de werken, konden omwille van de coronamaatregelen helaas niet plaatsvinden. Daarom ontvangt
iedereen uit de betrokken wijken een individuele informatiebundel over hun woning. De bundel beschrijft welke werken
er precies zullen gebeuren. Je ontvangt deze bundel enkele
weken voor de aanvang van de werken.
De Sociale Dienst gaat ondertussen op pad om verschillende
mogelijkheden te bekijken voor de voorbereiding en
praktische ondersteuning bij het (gedeeltelijk) leegmaken van
de woning. We brengen eventuele hulpvragen in kaart en
zoeken naar oplossingen voor mensen die specifieke noden
hebben.

Ben je 65+ en wil je
graag verhuizen naar een
nieuwbouwappartement,
voorzien van alle comfort
(o.a. lift, open keuken, badkamer
met
inloopdouche, berging en terras)?
Dan kan je nog inschrijven
voor de senioren- en
assistentieflats.
Dit project is gelegen Antwerpse Steenweg 98 - 108 in Tielrode,
recht tegenover het woonzorgcentrum Huize Vincent.
Voor alle info en inschrijvingen : neem contact op met WoonAnker Waas op het nummer 03 771 10 33 of via info@
woonankerwaas.be
In samenwerking met De Klokke vzw worden binnen dit
project ook vijf flats voor begeleid wonen ter beschikking
gesteld.
Indien je hiervoor bijkomende info wenst kan je terecht bij
de heer Bob Lenssens van De Klokke vzw op het nummer
03 766 12 50. Onze collega Stanny van de Sociale Dienst
kan je hierover ook meer info geven.
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DIENST PATRIMONIUM
Het patrimonium van WoonAnker Waas is sinds de fusie
uitgebreid tot 1.751 woningen en appartementen. Het is dan
ook een heuse uitdaging om deze allemaal te onderhouden.
Het team van de Dienst Patrimonium probeert steeds een
correcte en snelle oplossing te bieden wanneer nodig.
Wat gebeurt er met uw technische melding?
Wanneer je een technisch probleem aan de woning meldt,
wordt deze geregistreerd en vloeit hieruit een werkbon voort.
Deze bons worden verzameld in een ‘poule’ van werkbons.
Elke vrijdag wordt een weekplanning voor de komende week
Marieke
Marieke is onze nieuwe medewerker.
Vanuit de Dienst Ondersteuning
werkt zij mee aan de planning. Het
zal Marieke zijn die je contacteert
voor een concrete afspraak voor
het uitvoeren van een herstelling.
Marieke is bereikbaar op 03 202 61 45
of via marieke@woonankerwaas.be
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gemaakt. De huurders worden telefonisch verwittigd wanneer
een technieker zal langskomen. Dit kunnen onze eigen
medewerkers, Dirk en Patrick, zijn of één van de aannemers
waarmee wij samenwerken.
We stellen even onze Dienst Patrimonium aan jullie voor.
Onze twee collega’s Wim en Rikkie werken vanuit Temse
en onze twee onderhoudsmedewerkers Patrick en Dirk zijn
steeds ter plekke paraat. Zij worden sinds kort bijgestaan door
Marieke van de Dienst Ondersteuning die de planning voor
haar rekening neemt.

Wim
Al 15 jaar een vertrouwd gezicht
binnen WoonAnker Waas. Met zijn
technische kennis volgt hij de renovatie- en nieuwbouwprojecten op. Hij
staat op technisch gebied Marieke bij
voor de planning van de uit te voeren
onderhoudswerken. Hij gaat vaak
ter plaatse problemen vaststellen en
woont werfvergaderingen bij.
Wim is bereikbaar op 03 710 59 92
of wim@woonankerwaas.be

Rikkie
Was reeds actief bij de voormalige
Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen van Sint-Gillis-Waas. Sinds
de fusie werkt hij samen met Wim
vanuit ons kantoor in Temse en is hij
mee het aanspreekpunt voor de huurders met technische problemen aan
hun woning. Renovatieprojecten worden
door hem opgevolgd.
Rikkie is bereikbaar op 03 202 61 46
of rikkie@woonankerwaas.be

€ 22
€ 22
€ 38
€ 60
€ 130

Forfait ontstopping
Ontstopping met pomp		
Ontstopping met veer		
Ontstopping ROM		

€ 20
€ 60
€ 120

0

Forfait electriciteit
Vervangen lichtschakelaar
Vervangen stopcontact		
Lamp + fitting			
Vervangen deurbel		
Binnenpost parlefonie		
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Dirk
Hij werkt al lange tijd als onderhoudsmedewerker en is onze vaste medewerker gespecialiseerd in alles wat
met sanitair te maken heeft. Deze
vriendelijke collega staat tot jullie dienst,
is flexibel en handig. Een allrounder die
met plezier jullie problemen oplost.

Forfaits
Bepaalde herstellingen in
huis zijn ten laste van onze
huurders o.a. ontstoppingen,
elektriciteitswerken, etc. Dit is een
opfrissing voor de huurders van
Temse, nieuwe informatie voor
de huurders van Sint-Gillis-Waas,
Stekene en Nieuwkerken-Waas.
Vanaf 1 augustus 2017 werken we
voor herstellingen ten laste van
onze huurders op basis van een
kostenforfait.

Patrick
Hij is de vakman op vlak van elektriciteit en schrijnwerk. Al jaren steekt
hij graag de handen uit de mouwen
om ons patrimonium mee te helpen
onderhouden. Een handige Harry
die hulp biedt op alle vlak, elke dag
opnieuw en met de glimlach.

Deze forfaits zijn berekend op
basis van de gemiddelde kostprijs
van materiaal en werkuren.
Werken met forfaits heeft het
voordeel dat je als huurder op
voorhand weet hoeveel de
herstelling zal kosten. Op die
manier komt niemand meer voor
verrassingen te staan.
Voor vragen over facturatie van
deze forfaits neemt u contact op
met Els op het nummer
03 710 59 99 of via mail naar
els@woonankerwaas.be

Forfait sanitair
WC rol houder			
€ 33
Doucheslang			€ 54
Douchestang			€ 54
Handdoekdroger		
€ 74
WC bril			
€ 87
Vervangen lavabo zonder kraan € 122
handwaslavabo		
€ 128
WC onderstuk			
€ 138
WC jachtbak			
€ 144
Forfait keukenmeubilair
Keukenscharnier		
€ 23
Dampkap			€ 217
Keukengootsteen		
€ 345
Forfait schrijnwerk
Bijmaken sleutel		
€ 16
Slotplaatjes			€ 16
Vervangen deurkruk		
€ 26
Uitboren cilinder		
€ 30
Brievenbusslot Viro		
€ 41
Sleutel met sleutelplan		
€ 46
Cilinder				€ 58
Cilinder met code			
€123
Deurblad schilderdeur en slot
€ 180
Deurblad opdekdeur		
€ 240
Binnendeur met omkasting		
€ 300
Deurblad laminaatdeur		
€ 360
Deurblad schilderdeur		
€ 130
Forfait diversen
Start CV ketel zonder budget pas
Uitkuisen dakgoot			
Opkuisen woning			
Glasbreuk vrijstelling		

€ 40
€ 50
€ 300
€ 310
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NIEUWSSPROKKELS
Dag van de Huurder
Door de coronamaatregelen zal er dit jaar helaas geen
Dag van de Huurder plaatsvinden. We hopen met zijn
allen dat het jaar 2021 meer mogelijkheden zal bieden om
groepsactiviteiten te organiseren en we er dan opnieuw een
leuke editie van kunnen maken.
Update Corona
In het kader van de coronamaatregelen is het nog steeds
verplicht om een mondmasker te dragen in onze kantoren.
We vragen ook om de handen te ontsmetten.
We kunnen maar één persoon tegelijk binnen laten. Het kan
dus zijn dat bezoekers even geduld moeten uitoefenen voor
we hen te woord staan.
Werken Mariadal, Temse
Momenteel zijn er wegen- en infrastructuurwerken aan
de gang in Mariadal. De seniorenwoningen in de wijk zijn
hierdoor moeilijk toegankelijk. We danken de bewoners voor
hun medewerking en hun geduld.
Het kantoor van WoonAnker Waas in Temse is ook gelegen
in Mariadal. Tijdens de werken blijven wij steeds bereikbaar.

Warme oproep Zet je buur in de bloemetjes
Heb je een buur die huurder is van WoonAnker Waas en
waarvan je vindt dat hij of zij een bloemetje verdient? Of
misschien heeft een buur jou wel uit de nood geholpen
tijdens de lockdown? Ongetwijfeld wel!
Stuur ons een leuke, originele of ontroerende mail of brief met
daarin de gegevens van jouw buur en de reden waarom je
hem/haar in de bloemetjes wil zetten. Misschien voegen wij
wel de daad bij het woord.

VISITATIECOMMISSIE
Vanuit de Vlaamse overheid wordt toezicht uitgeoefend op
de werking van WoonAnker Waas.
Op 8 en 9 oktober 2020 komt een visitatiecommissie langs
in Temse om op basis van gesprekken met iedereen die
betrokken is bij onze werking een beoordelingsrapport op
te stellen. Deze visitatiecommissie nodigt ook een aantal
van onze huurders uit om jullie ervaringen met WoonAnker
Waas te delen.
De selectie van deze huurders gebeurt door de
visitatiecommissie en dus niet door ons.
De gesprekken zullen, in coronaveilige omstandigheden,
plaatsvinden in Salons Den Oever, Oeverstraat 30 in
Temse op 9 oktober 2020 om 13.30 uur.
Sommigen onder jullie zullen ondertussen een persoonlijke
uitnodiging ontvangen hebben. Mogen wij vragen
hier zeker aan deel te nemen. Alvast bedankt voor de
medewerking!
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HUISHUUR & ACHTERSTAL

Er was eens …..

Maar ….

Sarah gaat een woning huren van WoonAnker Waas.
Bij de ondertekening van de huurovereenkomst wordt
duidelijk gezegd dat een goede communicatie tussen huuder
en verhuurder van cruciaal belang kan zijn.

Mo vertelt haar dat hij een tijd geleden in dezelfde situatie
zat. Door omstandigheden kon hij de huishuur niet meer
betalen.
Hij heeft dit onmiddellijk gemeld aan WoonAnker Waas en
samen met hem werd naar een oplossing gezocht. Er werd
een afbetalingsplan opgemaakt dat door Mo strikt werd
nageleefd.
Dank zij de positieve inzet van Mo heeft hij zijn woning
kunnen behouden.

Na een paar maanden heeft Sarah problemen om de
huishuur te betalen. Sarah is op geen enkele manier
bereikbaar en reageert niet op brieven of op sms berichten.
De Sociale Dienst gaat wekelijks aanbellen doch zonder
resultaat.
Na twee maanden huurachterstand wordt de huuropzeg
betekend. Ook hierop wordt niet gereageerd zodat WoonAnker Waas naar de rechtbank moet stappen. De huurschuld
is ondertussen hoog opgelopen met als gevolg dat de
vrederechter beslist dat Sarah de woning moet
verlaten.
Sarah staat op straat en leert in die
periode Mo kennen, tevens huurder van
WoonAnker Waas.

Het is dus heel belangrijk dat u als huurder bij eventuele
betalingsproblemen onmiddellijk contact opneemt met onze
Sociale Dienst zodat we samen naar een oplossing kunnen
zoeken. Het probleem negeren, zoals Sarah, heeft enkel
negatieve gevolgen.
Wanneer zich een probleem stelt, is WoonAnker Waas
steeds bereid om naar een oplossing te zoeken!
Problemen zijn er om op te lossen.
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ATLAS
BANK		
BOEKENTAS
BORD		
BROODDOOS
HUISWERK
JUF
KAFTPAPIER
KLASLOKAAL
LEERJAAR
MEESTER

MEETLAT		
TAAL
ONDERWIJS WISKUNDE
OPLEIDING
PASSER
PENNENZAK
REFTER
RINGMAP
RUGZAK
SCHRIJVEN
SPEELPLAATS
STUDEREN

Het woord dat we vorige keer zochten in
onze woordzoeker was ‘HOOIZOLDER”.
De winnaar werd getrakteerd op een
cadeaubon van de
gemeente Temse.
Proficiat aan
mevrouw Calle
Denise 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

S

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. 20 oktober 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.

