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*In deze brochure bedoelen we met woning een huis of appartement.
De informatie in deze brochure is gebaseerd op de geldende wetgeving bij druk op 1 januari 2018.

Woord van de voorzitter
Small is beautiful geldt niet voor De Zonnige Woonst in
Hamme. 1400 huurwoningen verspreid over Hamme, Temse
en Waasmunster is niet niks. Collega-bouwmaatschappijen
benijden ons en zijn op zoek naar nieuwe partners. Aalst en
Dendermonde fuseren. Temse en Kruibeke zijn zoekende.
Zal of kan deze tendens zich in Hamme ook verderzetten?
Dergelijk initiatief moet zeker niet zonder grondige voorbereiding gebeuren. In het verleden zocht de Zonnige Woonst
al ruimere horizonten op. Deze samenwerking is uiteindelijk
niet tot stand gekomen.
Er worden in onze Wuitensgemeente volop woningen
gerenoveerd en nieuwe projecten gerealiseerd.
Het project Tasibel in Hamme wordt concreter.
De inbreng van diverse experten werkt hierbij verrijkend.
Temeer daar ze hierbij pro Deo werken.
In maart 2017 nam ik het voorzitterschap over van mijn voorganger Paul Van de Casteele. Het was en is een opdracht om
Paul te vervangen. Tot spijt van wie het benijdt kan ik alleen
maar zeggen: “chapeau voor mijn voorganger.”
Dinsdag en donderdag zijn vaste dagen waarop overleg met
de directie plaatsvindt. De overige 3 werkdagen is de voorzitter steeds bereikbaar. Ook de medewerkers van De Zonnige
Woonst hebben hun handen vol. Onderhavige brochure toont
dit aan. De directeur legt de lat hoog en zijn enthousiasme
werkt aanstekelijk.
Het bestuur heeft ambitie en heeft die onder meer in de
buurgemeente Waasmunster opmerkelijk geuit. Dit jaar werd
het engagement om 15 woningen van de gemeente Waasmunster bij te kopen een feit.
Het blijft echter een uitdaging om met de drie gemeentes
waar de bouwmaatijschappij actief is, constructief verder te

denken. Vooruit denken is ondernemen en groeien. Hierbij
dient het sociaal economisch oogmerk de bovenhand te
halen. Het faciliteren van betaalbaar wonen voor huurders
en mogelijks ook voor eigenaars. Kansarmen, andersvaliden,
jonge gezinnen en alleenstaanden zijn blij dat een maatschappij zoals De Zonnige Woonst bestaat.
Jammer genoeg moeten we hierbij rekening houden met een
steeds groter wordende administratieve papiermolen en zijn
de wetgeving en de ruimtelijke ordening soms te dwingend
om op korte termijn te realiseren wat we willen.
Ik bedank de leden van het directiecomité, de raad van
bestuur en vooral de medewerkers van harte voor hun steun
en inzet. Dank voor het vertrouwen in de enorme uitdaging
die het voorzitterschap van onze sociale bouwmaatschappij
inhoudt.
2018 wordt een jubileumjaar waarin de huurders in de
belangstelling zullen staan. 2018 zal ook een scharnierjaar
worden waarin de fundamenten gelegd worden voor de
toekomst.
Geniet van de simpele dingen en moge uw verwachtingen
verder worden ingevuld.
Genegen
Etienne De Prijcker
voorzitter
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Wie zijn we?
Goed en comfortabel wonen is belangrijk voor u. Daar zijn ook wij sterk van overtuigd.
Met haar gedreven team van medewerkers staat De Zonnige Woonst klaar om u hierbij te ondersteunen. U informeren, u
begeleiden naar de juiste woning en u helpen bij alle administratieve taken behoren daarom tot onze kerntaken.
Zo helpen we mee om van ons huis uw thuis te maken.
Achter de schermen bouwen wij verder aan goede woningen. Dat gaat over de realisatie van nieuwe woningen en de renovatie
van onze oudere woningen zodat ze weer aan onze eisen kunnen voldoen.
Onze woningen liggen in Hamme, Temse en Waasmunster.

Raad van bestuur

Van links naar rechts:
Rechtstaand: Etienne De Prijcker, Koen Mettepenningen, Paul Verschelden, Chris Vervaet, Lara Buggenhout, Filip Boelaert, Goedele De Cock, Rudiger Vervaet, Marita De Medts, Jean-Pierre Van der Vorst, Guy Van Gucht en Danny Poppe.
Zittend: Martine Heymans, Gwennie Bogaert-De Clercq en Kathleen De Bondt.
Niet op de foto: Hilde Cloostermans-Huwaert.
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Directiecomité
Etienne De Prijcker (voorzitter), Koen Mettepenningen (1ste ondervoorzitter), Paul Verschelden (2de ondervoorzitter), Rudiger
Vervaet, Filip Boelaert, Guy Van Gucht (directeur).

Personeel

Van links naar rechts:
Rechtstaand: Katrijn Cools, Lien Sap, Evy Smet, Veerle Staelen, Nathalie De Bruyne, Guy Van Gucht.
Zittend: Mylène De Pillecyn, Erwin Van Puyenbroeck, Jonas Ingels.

Algemene leiding
Guy Van Gucht directeur

Sociale dienst
De medewerkers van de sociale dienst zijn Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur), Lien Sap en Veerle Staelen.
U kunt bij hen terecht voor:
•
een nieuwe inschrijving of opvolging van uw inschrijving
•
informatie over verhuizen naar een andere huurwoning
Ç inschrijvingen@dezonnigewoonst.be
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•
•
•
Ç
•
•
Ç

vragen over uw huurovereenkomst, de ondertekening of opzeg ervan
meldingen van wijzigingen in uw gezinssituatie en gezinsinkomen als huurder
vragen over de berekening van uw huurprijs
huren@dezonnigewoonst.be
vragen over de maandelijkse betaling of een afbetalingsplan
meldingen over uw woonomgeving
sociaal@dezonnigewoonst.be

Technische dienst
Jonas Ingels, Evy Smet en Erwin Van Puyenbroeck zijn de medewerkers van de
technische dienst.
U kunt bij hen terecht voor:
•
meldingen van problemen aan of in uw huurwoning
•
praktische vragen i.v.m. de intrek in een huurwoning
Ç herstellingen@dezonnigewoonst.be
•
vragen over de planning en uitvoering van renovaties
•
informatie over nieuwbouwprojecten
Ç projecten@dezonnigewoonst.be
•
informatie over de aankoop van een woning
Ç kopen@dezonnigewoonst.be

Interne dienst
Nathalie De Bruyne en Katrijn Cools vormen samen de interne dienst.
Zij zijn verantwoordelijk voor:
•
de boekhouding
•
de berekening en afrekening van de huurlasten
Ç boekhouding@dezonnigewoonst.be
•
de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen
•
de communicatie
•
de verslaggeving van de bestuursorganen
Ç info@dezonnigewoonst.be
•
klachten
Ç klachten@dezonnigewoonst.be
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TIP
Maak telefonisch een afspraak
als u naar ons kantoor wilt
komen.

Huisbewaarders

•
•
•

Maurits Verdonck – residentie “Rubso” (Veldstraat)
Etienne Colman – residenties “Le Lis” (Baantje, Burgemeester Louis Baertstraat en Museumstraat),
“Filip De Pillecyn” (Peperstraat en Kleinhulst) en “Dr. Hylebos” (Schoolstraat)
Paul De Pillecyn – site Slangstraat / Posthoorn

Huurders kunnen bij hun huisbewaarder terecht met alle vragen en/of meldingen met betrekking tot de gemeenschappelijke
delen (ondergrondse parking, fietsenberging, lift, gemeenschappelijke hallen en groenzone).
De huisbewaarders houden een oogje in het zeil en signaleren ons omvangrijke technische problemen.
Het is ook hun taak om bewoners aan te spreken wanneer afspraken niet worden nageleefd. Bijvoorbeeld bij lawaaioverlast,
vandalisme …
Op die manier dragen ze bij tot een aangename en prettige woonomgeving voor alle bewoners.

Onze medewerkers zijn er voor u.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste
nieuwtjes?
Neem dan regelmatig een kijkje op onze website
www.dezonnigewoonst.be. U vindt er de laatste
stand van zaken van onze projecten, nuttige tips
en links over wonen, de agenda van opendeurdagen en activiteiten voor huurders, sluitingsdagen, informatie voor (kandidaat-)huurders en
kandidaat-kopers …

Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen over onze
werking? Laat het ons weten.
Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.
Hebt u een specifieke klacht over de werking van
onze maatschappij of over onze dienstverlening?
Geef dit dan altijd door, bij voorkeur schriftelijk via
mail naar klachten@dezonnigewoonst.be.
Enkel als we het weten, kunnen we het aanpakken.
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Overzicht van onze woningen

TEMSE
WAASMUNSTER

Elversele: 31

Tielrode: 53

Waasmunster: 54

Hamme centrum: 1085
Sint-Anna: 11

HAMME
Zogge: 50

Moerzeke: 76

Kastel: 41

Op onze website www.dezonnigewoonst.be, vindt u
gedetailleerde kaarten van ons patrimonium huurwoningen,
garages, staanplaatsen en carports. Een papieren exemplaar
kunt u op eenvoudige vraag verkrijgen aan ons loket.
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Huren
Ik wil huren!

1

Ik wil een sociale woning
huren.
Aan welke voorwaarden moet
ik voldoen?

Ik wacht...

2

Ik dien een dossier in.
Welke documenten zijn
noodzakelijk?

3

Ik wacht.
Hoe ziet de wachtlijst eruit?

4

Ik vernieuw mijn dossier.
Ik reageer bij actualisatie en
meld wijzigingen.

Van inschrijving
tot huur van
een woning
Wat te doen?

?
VRIJ

7

Ik stop de huur.
Wat moet ik doen?

6

Ik ben huurder.
Hoe zit het met het onderhoud
van mijn woning en tuin?
En wat met herstellingen?

5

Ik krijg een aanbod.
Als ik dit aanvaard, word ik
huurder. Hoe wordt mijn
huurprijs berekend?

7

Van inschrijving tot huur van een woning
Stap 1: ik wil huren

Stap 3: ik wacht

Om in aanmerking te komen is het belangrijk dat u voldoet
aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden:
•
meerderjarig zijn;
•
een beperkt gezinsinkomen hebben;
•
geen volle of gedeeltelijke eigendom of eigendom
volledig in vruchtgebruik in binnen- en/of buitenland
bezitten;
•
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Nadat uw administratief dossier volledig is, nemen wij uw
kandidatuur op in een register en komt u samen met de
andere kandidaat-huurders op een wachtlijst te staan. We
kunnen niet inschatten hoe lang u zal moeten wachten op
een aanbod. U kunt steeds uw plaats op de wachtlijst
opvragen via ons secretariaat.

Stap 2: ik dien een dossier in
U maakt een afspraak met één van onze medewerkers van
onze sociale dienst. U vult samen een inschrijvingsformulier
in. Ieder lid van uw gezin dat ouder is dan 18 jaar moet dit
formulier ondertekenen.
U geeft hierbij ook uw woningkeuzes aan. U schrijft zich in
voor een woning die past bij uw gezinssituatie. Dit noemen
we de rationele bezetting: het aantal gezinsleden bepaalt
voor hoeveel slaapkamers u in aanmerking komt. Een alleenstaande zonder kinderen komt bijvoorbeeld in aanmerking
voor alle woningen met 1 of 2 slaapkamers. U kunt vervolgens het type woning (huis of appartement, gelijkvloers of
met trappen …) en de ligging ervan aangeven.

J 052 – 470 471
Ç inschrijvingen@dezonnigewoonst.be

TIP
Vraag onze inschrijvingsbrochure aan. Daarin beschrijven we het hele
inschrijvingstraject in detail.
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De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door wettelijke
en optionele voorrangsregels.
De wet bepaalt dat we verplicht voorrang moeten geven aan
onder meer:
•
personen met een specifieke handicap voor een aangepaste woning;
•
huurders die in een te kleine of te grote woning wonen.
Dit heet mutatie. Zij krijgen voorrang om te verhuizen
naar een aangepaste woning die aansluit bij hun gewijzigde gezinssituatie;
•
kandidaat-huurders die in een onteigende woning
wonen.
De Zonnige Woonst geeft bijkomend voorrang aan kandidaathuurders die nog niet in een sociale huurwoning wonen. Een
uitzondering geldt voor huurders die willen verhuizen naar
een woning die beter aangepast is aan hun gezinssituatie
(zie hierboven onder wettelijk verplichte voorrang: mutatie).

Ik woon al 5 jaar in
Temse.

Ik woon al 10 jaar
in Waasmunster.

A

Ik wacht sinds
1 oktober 2016

Ik woon al 17 jaar
in Hamme.

B

E

HAMME

Ik woon al m’n hele
leven in Hamme.

C

Ik wacht sinds
5 maart 2017

D

Waar komen nieuwe
kandidaten terecht op
onze wachtlijst?
E

Ik wacht sinds
10 januari 2014

C

D

Wij zijn levenslang inwoner van Hamme
of
wonen/woonden er 30 jaar

Ik woon al 10 jaar
in Hamme en mijn
huidige huurwoning van De
Zonnige Woonst is
niet aangepast aan
de grootte van mijn
gezin.

Wij wonen/woonden minstens 10 jaar
in Hamme

Wij woonden tijdens de
laatste 6 jaar minstens
3 jaar in Hamme

Wij hebben
geen binding
met Hamme

A

TEMSE

Wij woonden tijdens de laatste 6 jaar
minstens 3 jaar in Temse
of
wonen/woonden er 10 jaar

Hoe zien onze
wachtlijsten eruit?

Wij hebben
geen binding
met Temse

B

WAASMUNSTER

Wij zijn levenslang inwoner van
Waasmunster
of
wonen/woonden er 30 jaar

Wij wonen/woonden
minstens 15 jaar in
Waasmunster

Wij woonden tijdens de
laatste 6 jaar minstens
3 jaar in Waasmunster

Wij hebben
geen binding
met
Waasmunster
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De gemeenten waar onze huurwoningen gelegen zijn, stelden elk een lokaal toewijzingsreglement op. Dit heeft een
grote invloed op de wachttijd en verleent voorrang aan:
in Hamme:
•
kandidaat-huurders die:
1. sinds hun geboorte onafgebroken of minstens 30 jaar
in Hamme wonen of gewoond hebben;
2. al 10 jaar in Hamme wonen;
3. de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar inwoner waren van
Hamme.
Binnen deze drie groepen hebben inwoners van Kastel,
Moerzeke, Zogge en Sint-Anna voorrang voor een
huurwoning in hun deelgemeente.
•
huurders en kandidaat-huurders vanaf 65 jaar voor een
aangepaste seniorenwoning.
in Temse:
•
kandidaat-huurders die al 10 jaar inwoner (geweest) zijn
van Temse OF op dit moment al 3 jaar in Temse wonen.
•
inwoners van Tielrode of Elversele voor de woningen in
hun deelgemeente.
•
huurders en kandidaat-huurders vanaf 65 jaar voor een
aangepaste seniorenwoning.
in Waasmunster:
•
kandidaat-huurders die:
1. sinds hun geboorte onafgebroken of al 30 jaar in
Waasmunster wonen of gewoond hebben;
2. al 15 jaar in Waasmunster wonen of gewoond
hebben;
3. de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar inwoner waren
van Waasmunster.
•
huurders en kandidaat-huurders vanaf 65 jaar voor
een aangepaste seniorenwoning. Onze maatschappij
verhuurt op dit moment geen seniorenwoningen in
Waasmunster.
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Stap 4: ik vernieuw mijn dossier
In elk oneven jaar controleren wij alle dossiers. Dit noemen
wij “actualisatie”. We vragen u per brief of u nog ingeschreven wilt blijven, of uw gegevens nog kloppen en we controleren of u nog in aanmerking komt. Het is belangrijk dat u tijdig op deze brief reageert, anders schrappen wij uw dossier.
Meld ons adres- of gezinswijzigingen binnen de maand. U
kunt uw woningvoorkeur tussen 2 actualisaties maximaal
tweemaal wijzigen of uitbreiden zonder dat dit een invloed
heeft op uw inschrijvingsnummer en -datum.

Stap 5: aanbod van een woning
Als er een woning vrijkomt, maken we een lijst op van alle
kandidaat-huurders op basis van de rationele bezetting en de
toepassing van de voorrangsregels. We kiezen dus niet zelf
wie welke woning aangeboden krijgt. We schrijven de eerste
kandidaat aan die voldoet. Als deze persoon het aanbod
weigert, de tweede, enzovoort.
Als wij u een woning aanbieden, krijgt u de kans om samen
met een medewerker de woning eerst te gaan bekijken
vooraleer u een beslissing neemt. Let op: als u tweemaal een
aangeboden woning weigert, dan schrappen we uw inschrijving.
Door de voorrangsregels, uw woningkeuze en de gezinsgrootte, kunnen we niet op voorhand inschatten hoe lang uw
wachttijd zal bedragen.

Stap 6: ik word huurder
Als u beslist om de aangeboden woning te huren, ondertekent u een huurcontract van bepaalde duur met een reglement van inwendige orde. Dit is een overeenkomst tussen u
en De Zonnige Woonst waarin afspraken staan over o.a. de
huurprijs en de berekening van de huurlasten. Het contract
bevat ook een opsomming van uw verplichtingen als huurder
in verband met het onderhoud van de woning, het gebruik
van de gemeenschappelijke delen …

Voor aanvang van de huur betaalt u een huurwaarborg. De
huurwaarborg bedraagt 2 keer de maximale huurprijs van
uw woning met een beperking tot 967 euro voor het jaar
2018 (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). De waarborg
plaatsen we op een geblokkeerde rekening. De intresten van
deze rekening behoren aan u toe.

Stap 7: ik stop de huur
U kunt uw woning of garage opzeggen:
•
via het opzegformulier dat u bij ons ondertekent;
•
door het sturen van een aangetekende brief. Deze brief
moet ondertekend zijn door alle huurders die het huurcontract hebben ondertekend.
Vermeld in uw brief uw nieuw adres, uw nieuw telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Dat is nodig voor de
eventuele terugbetaling van de waarborg.

Opgelet: een opzeg is bindend. U of wij kunnen hier niet op
terugkomen. Wij zijn immers gestart met het aanschrijven
van een nieuwe kandidaat-huurder.

Door uw huis en (eventueel) tuin goed te onderhouden, tijdig
de huur te betalen, bij te dragen aan een goede buurt …,
kortom door de bepalingen uit de huurovereenkomst na te
leven, vermijdt u dat De Zonnige Woonst de huurovereenkomst beëindigt.

Opzegtermijn
De wet verplicht een opzegtermijn van 3 maanden. Als u naar
een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen
met een handicap verhuist, bedraagt de opzegtermijn één
maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de
maand die volgt op het moment dat we uw opzeg ontvangen
hebben.
Bij overlijden van de langstlevende huurder wordt het huurcontract van rechtswege ontbonden.

De woning verlaten
Van zodra u uw woning hebt opgezegd, komt een medewerker van De Zonnige Woonst bij u langs. Wij noemen dit
de voorcontrole. Tijdens dit moment krijgt u uitleg over hoe
u de woning moet achterlaten: gepoetst, leeg, eventuele
herstellingen uitgevoerd … U kunt tijdens dit bezoek al uw
vragen stellen.
We maken een afspraak in de laatste week van uw huurperiode om de sleutels over te dragen en een plaatsbeschrijving op te maken. Bij elk begin en bij elke opzeg
van een huurovereenkomst maakt de technische dienst een
plaatsbeschrijving op. Hierin wordt een beschrijving van de
woning gemaakt:
•
de toestand van de vloeren, muren, stopcontacten,
deuren, sanitair, kranen … wordt grondig bekeken en
opgetekend (zo kunnen wij vaststellen of er sedert het
begin van de huurperiode schade aan de woning is
toegebracht. Dit is belangrijk voor de eindafrekening en
de terugbetaling van de waarborg);
•
de meterstanden van water, elektriciteit en gas worden
genoteerd en doorgegeven aan de betrokken
leverancier.
Voor een vlotte afhandeling van de huurwaarborg hanteren wij standaardtarieven voor kleine, vaak voorkomende
herstellingen. Deze worden tijdens de voorcontrole aan de
vertrekkende huurder voorgelegd. Na verwerking van
eventuele herstellingen en na aftrek van eventuele huurachterstal, wordt het resterende bedrag van de huurwaarborg teruggestort (maximaal drie maanden na het einde van
de verhuring).
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Wijzigingen in de wetgeving sociale huur
Op 1 maart 2017 wijzigde er een en ander in de wetgeving.
We sommen de belangrijkste wijzigingen nog even voor u
op:

te woning. Dit noemen we een mutatie (zie “van inschrijving
tot huur”). Wij willen onze huurders stimuleren om op vrijwillige basis naar een aangepaste woning te verhuizen.

Invoering van tijdelijke huurovereenkomsten

Om grotere woningen vrij te maken voor gezinnen die te
klein wonen of op de wachtlijst staan, kunnen we in geval
van onderbezetting dwingend optreden als we vaststellen
dat de vrijwillige methode via de standaard voorrangsregels
niet werkt. Het aanbod moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 maart 2017 worden
ondertekend, hebben een beperkte duur van negen jaar. Na
de eerste negen jaar wordt de overeenkomst telkens automatisch voor drie jaar verlengd tenzij er een opzeggingsgrond
is.
Wat is een opzeggingsgrond?
•
het gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar is hoger
dan 125% van de inkomensgrens (er zijn enkele uitzonderingen);
•
de woning is onderbezet (zie verder bij invoering onderbezettingsvergoeding).
Huurders die zich in deze situatie bevinden, krijgen zes
maanden voor het einde van de huurovereenkomst de opzeg
van de woning. Als u binnen de periode van een lopende
overeenkomst verhuist naar een andere woning van onze
maatschappij, loopt de nieuwe overeenkomst verder voor de
resterende termijn.
Voor de huurovereenkomsten van onbepaalde duur die werden ondertekend voor 1 maart 2017, verandert er niks. Ook
als u verhuist naar een andere woning van onze maatschappij (bv. omwille van medische redenen, herhuisvesting door
renovatiewerken, aangepaste woning bij uitbreiding van het
gezin …), krijgt u opnieuw een overeenkomst van onbepaalde
duur.

Invoering onderbezettingsvergoeding
Een woning is onderbezet als het verschil tussen het aantal
slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan 1.
Als u een woning huurt die te groot of te klein is voor uw
gezin, dan kunt u zich inschrijven voor een andere, aangepas-
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Bij twee weigeringen kan een onderbezettingsvergoeding
van 31 euro per overbodige slaapkamer aangerekend worden
aan huurders met een huurovereenkomst van onbepaalde
duur. De Zonnige Woonst besliste om deze vergoeding voorlopig niet aan te rekenen.
Bij een huurder met een huurovereenkomst van negen
jaar kan de huurovereenkomst niet verlengd worden als
de woning op het einde van de huurperiode of één van de
verlengde periodes nog steeds onderbezet is.

Een woning op maat
Zijn uw kinderen uw (te groot) huis uit? Wordt het onderhoud
van uw huis of tuin te lastig? Ervaart u de trap soms als een
hindernis? Lijkt een douche u makkelijker dan een bad?
Betaalt u gewoon te veel huishuur of verwarming voor uw (te
groot) huis? Of is de woning omwille van medische redenen
niet meer aangepast?
Weet dat De Zonnige Woonst het belangrijk vindt dat haar
huurders zich goed voelen in hun woning. Een geschikte,
aangepaste woning kan een oplossing zijn. Speciaal voor
huurders die het liefst zo lang mogelijk zelfstandig willen
blijven wonen, bieden we graag comfortabele, aangepaste,
kleinere woongelegenheden aan.

Van taalbereidheid naar taalkennis
De Vlaamse Overheid vindt het belangrijk dat toekomstige
huurders van een sociale woning een basiskennis van het
Nederlands hebben. Zo kunnen onze gesprekken en ook uw
contacten met buren, in de school, de winkel … vlotter lopen.
Daarom maakt de bestaande taalbereidheidsvoorwaarde
vanaf 1 november 2017 plaats voor de nieuwe taalkennisvereiste.

Wat betekent dit?
Alle nieuwe sociale huurders en hun gezinsleden moeten
één jaar na de start van het huren van een woning voldoen
aan een basistaalvaardigheid die overeenstemt met het
niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne
Vreemde Talen. Als de huurder na één jaar nog niet voldoet
aan het vereiste niveau, kan een boete opgelegd worden.

Bent u kandidaat-huurder bij ons?
Beschikt u al over een basiskennis van het Nederlands? Dan
voldoet u aan deze nieuwe verplichting. Er is geen verdere
opvolging nodig.
Heeft u (nog) geen basiskennis Nederlands? Dan meldt u zich
bij één van de afdelingen van het Agentschap Inburgering en
Integratie die u verder zullen begeleiden. Het dichtstbijzijnde
kantoor kunt u terugvinden op

Voor bijna 200 van onze woningen op maat krijgt een
65-plusser voorrang op andere kandidaat-huurders. Wie
wenst te verhuizen naar een woning waar het aantal slaapkamers beter aansluit bij zijn gezinssituatie, geniet sowieso
al een zekere voorrang.
Overweegt u de verhuis naar een woning op maat? Maak dan
vrijblijvend een afspraak met onze sociale dienst:
tel. 052 – 470 471 of inschrijvingen@dezonnigewoonst.be.

www.integratie-inburgering.be of telefonisch navragen via
tel. 02 205 00 50.

De eigendomsvoorwaarde
Wat wijzigt er voor kandidaat-huurders?
U kunt zich inschrijven voor een sociale huurwoning als u
geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle
eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt voor
iedereen die zich samen met u inschrijft. Dit gaat ook over
een woning of bouwgrond in het buitenland. Meer info over
alle inschrijvingsvoorwaarden vindt u op www.vmsw.be. Hier
worden ook de uitzonderingen toegelicht.

Wat betekent dit voor huurders?
Huurders en/of hun partners mogen geen woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom bezitten of in volledig vruchtgebruik hebben. Er geldt een overgangsregeling
voor wie zich in deze situatie bevond op het moment van de
wijziging. We namen zelf contact op met deze huurders.
Verwerft u of uw partner als sociale huurder een woning of bouwgrond in
volle of gedeeltelijke eigendom of in volledig vruchtgebruik? Neem dan zo
snel mogelijk contact met onze dienst verhuring:
huren@dezonnigewoonst.be of tel. 052 - 470 471. We bekijken samen uw
opties.
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Huurprijs
We berekenen de huurprijs en de sociale korting volgens het
sociaal huurbesluit. Dit is op basis van uw inkomen van drie
jaar geleden, uw gezinssituatie en de waarde van de woning.
We passen de huurprijs jaarlijks aan. Huurders krijgen hierover een brief in september en december.
In de loop van het jaar zijn herzieningen van de huurprijs ook
mogelijk bij:
•
het toetreden van personen in uw woning;
•
het overlijden of vertrek van gezinsleden;
•
uw pensionering of die van uw partner;
•
een daling van het gezinsinkomen met minstens 20% op
basis van het gemiddelde van 3 opeenvolgende maanden tegenover het inkomen van 3 jaar geleden.

Breng ons op de hoogte als u zich in één van bovenstaande
situaties bevindt. Contacteer onze sociale dienst ook als u (of
één van uw gezinsleden) als invalide erkend bent (is) of als u
een regeling van co-ouderschap getroffen hebt.
Om een vlotte betaling te garanderen :
•
Schrijft u de huur over vóór de 10de van elke maand.
•
Betaalt u het correcte bedrag.
•
Vermeldt u steeds uw persoonlijke gestructureerde
mededeling in de overschrijving.
Dit is een vaste code die u links onderaan op uw jaarlijkse rekening terug vindt naast “OGM-nummer” met
formaat ++000/0000/00000++.
•
Raden wij u aan om gebruik te maken van een doorlopende opdracht – deze moet u zelf laten aanmaken bij
uw bank en aanpassen als het bedrag van uw maandelijkse huur wijzigt.
•
Neemt u contact op met onze medewerkers van de
sociale dienst als u moeilijkheden hebt om de huur te
betalen. Zij bekijken graag met u de mogelijkheden om
de betaling van achterstallige huurgelden maandelijks
te spreiden.

MAANDELIJKS
HUURGELD
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TIP
Nieuwe huurprijs? Pas uw doorlopende opdracht aan bij uw
bank of breng uw schuldbemiddelaar op de hoogte!
Contacteer ons als u vragen hebt over de huurprijsberekening:
J 052 – 470 471
Ç huren@dezonnigewoonst.be

Opgelet! Als u de huur niet tijdig betaalt, ontvangt u van ons
een schriftelijke herinnering. Vanaf de tweede herinneringsbrief rekenen we 5 euro aanmaningskosten aan.
Niet-betaling kan leiden tot de beëindiging van de huurovereenkomst.

Domiciliefraude
De huurprijs wordt berekend volgens uw gezinsinkomen. Als
u met meer personen dan aangegeven in de woning verblijft
en uw gezinsinkomen hierdoor stijgt, dan betaalt u een te
lage huurprijs. Als u iemand laat inwonen zonder dit bij ons
aan te geven, dan pleegt u domiciliefraude en kunnen wij u
hiervoor sanctioneren.
Ook als een huurder de woning niet bewoont, is er sprake
van fraude. Het bewonen van de woning is een verplichting
uit de huurovereenkomst.
We volgen fraude strikt op. We werken hiervoor samen met
de overheid, de gemeente en het OCMW. Als wij een melding
ontvangen, onderzoeken we altijd de situatie. Als er duidelijke aanwijzingen zijn, schakelen we de wijkagent in.
Ter bescherming van de privacy van de betrokkenen geven
wij nooit informatie over het onderzoek door aan derden, ook
niet aan de melders.

Meldingsplicht
Breng De Zonnige Woonst altijd op de hoogte als uw gezinssituatie wijzigt, ook al is dit maar tijdelijk. Doe dit binnen de
maand.

Huurlasten
Huurlasten zijn de maandelijkse bijdragen die u betaalt voor
taken die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeenschappelijk laat uitvoeren.
De huurlasten zitten al verrekend in de maandelijkse huurprijs.
De huurlasten zijn voor elke woning anders omdat u enkel
betaalt voor de taken die voor uw woning van toepassing
zijn. Voor een huurder van een appartement zal de lijst
uitgebreider zijn dan voor een huurder van een eengezinswoning omdat deze laatste veel van de opgesomde taken
zelf opvolgt en betaalt.
Huurders van eengezinswoningen en appartementen betalen
voor:
•
het onderhoud van de centrale verwarmingsketel en
warmwaterboilers;
•
het groenonderhoud van gemeenschappelijke tuinen en
perken;
•
de premie voor afstand van verhaal in de omnium
brandverzekering die door ons werd afgesloten voor de
woning.
Huurders van appartementen kunnen ook instaan voor de
kosten van:
•
het onderhoud van gemeenschappelijke inkomhallen,
ramen en liften;
•
het onderhoud van brandblusapparaten;
•
het gemeenschappelijk gebruik van water en elektriciteit;
•
de lediging van gemeenschappelijke septische putten;
•
de vergoeding voor de huisbewaarder (indien van toepassing).
TIP
U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor
de inhoud van uw woning (meubels, toestellen, kleding, decoratie …). De
Zonnige Woonst zorgt enkel voor de brandverzekering van uw woning,
waarvoor u via de huurlasten een bijdrage betaalt.
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Onderhouds- en herstellingswerken aan uw
woning
Herstellingen
Neem onmiddellijk contact op met de technische dienst van
De Zonnige Woonst als u een probleem vaststelt. Zo vermijdt
u dat het probleem groter wordt en kunnen we snel voor een
oplossing zorgen. We kunnen u ook meteen melden of we al
dan niet verantwoordelijk zijn voor de herstelling ervan.
•
Heeft u schade door brand, storm, hagel, sneeuw, glasbreuk,
natuurrampen, vandalisme, poging tot inbraak of water?
•
Neem zo snel mogelijk zelf de eerste maatregelen zodat
de schade beperkt blijft.
•
Neem foto’s van de aangerichte schade.
•
Verwittig de politie bij vandalisme, aanrijding of inbraak.
Laat een proces-verbaal opmaken.
•
Meld schade onmiddellijk aan de technische dienst.

TIP
Voer zelf geen herstellingen uit waarvoor De Zonnige Woonst
verantwoordelijk is. Bij twijfel over wie de werken moet uitvoeren, kijkt u dit na in de Ziezobrochure of neemt u contact
op met de medewerkers van de technische dienst.

Wat kunt u verwachten als wij voor de herstelling zorgen?
•
Wij geven naargelang de dringendheid van het
probleem de opdracht door aan een aannemer die de
werken binnen een bepaalde periode uitvoert.
•
NIEUW! U ontvangt van ons een sms ter bevestiging.
•
De aannemer contacteert u minstens 24 uur vooraf om
een afspraak te maken. Sommige problemen zijn ernstig
en vragen om een dringend herstel. Dat vraagt ook wat
flexibiliteit van uw kant. Vraag eventueel aan een familielid of buur om in uw plaats de aannemers te ontvangen als u zich echt niet kunt vrijmaken.
•
Aannemers beschikken altijd over een geschreven werkopdracht van onze maatschappij. Dit is een document
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•

waarop hij de uren invult die hij in of aan de woning
presteerde. Na uitvoering van de werken zal de aannemer u vragen de uitvoering en tijdstippen te
bevestigen met uw handtekening. Kijkt u even na of de
ingevulde gegevens correct zijn? Hebt u opmerkingen?
Neem dan contact op met onze technische dienst.
Het is mogelijk dat een medewerker van onze technische dienst of een externe deskundige nog eens komt
kijken om zeker te zijn dat de herstelling goed werd
uitgevoerd. Hij zal u voor deze controle vooraf contacteren voor een afspraak.
Merkt u na de werken nog een probleem? Geef dit dan
zo snel mogelijk door aan onze technische dienst.

J 052 – 470 471
Ç herstellingen@dezonnigewoonst.be

Onderhoud van de woning
Als huurder moet u zelf zorg dragen voor uw woning, en
indien van toepassing ook voor uw tuin en berging. Dat
betekent: regelmatig stofzuigen en poetsen, ramen wassen,
afval sorteren en tijdig buiten zetten, de woning voldoende
verwarmen en verluchten … Maak afspraken met de buren als
u een gemeenschappelijke inkom deelt. Wanneer er minimaal drie gezinnen gebruik maken van één inkomhal, zorgen
wij voor het onderhoud. U draagt in dat geval bij in de kosten
via de huurlasten.
Ondervindt u problemen bij het onderhoud van uw woning?
Neem dan contact op met ons zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Een slecht onderhoud kan leiden tot
de opzeg van de huurovereenkomst.

Enkele onderhoudstips per seizoen

Winter
•

Reinig diepvriezer en frigo: zet de inhoud even buiten
op een koude dag en laat de diepvriezer ontdooien. Leg
er een dweil voor als er veel ijs aan de kanten zit. Poets
daarna de binnenkant van diepvries en ijskast. Met dit
werkje zal u nadien energiekosten besparen.

Lente
•

•
•
•

Maak uw terras en tuin klaar voor de lente: reinig het
afvoerputje, geef tuinmeubelen een poetsbeurt en zet
ze weer buiten, geef uw terras een schuurbeurt. Woont
u op een appartement? Denk dan aan de onderburen
en gebruik niet te veel water. Reinig ook de afsluiting of
leuning van uw terras.
Stofzuig de rookmelders en test of ze goed werken.
Was de ramen en verwijder spinnenwebben en stof van
de omlijstingen.
Maai het gras regelmatig zodra het weer begint te
groeien en verwijder onkruid.

Zomer
•
•

Een warme dag is ideaal om donsdekens, kussen, matrasbeschermers … te wassen en buiten te laten drogen.
Hou uw tuin in de gaten: maai regelmatig gras, verwijder
onkruid en snoei hagen, bomen en struiken.

Herfst
•

•

•

Maak uw tuin en terras klaar voor de winter: zet tuinmeubelen binnen of dek ze af, verwijder gevallen bladeren en takken. Maai uw gras een laatste keer.
Reinig dakgoten, verwijder bladeren en doe dit meermaals als er bomen in de buurt staan. Zo voorkomt u
verstoppingsproblemen.
Ontlucht uw radiatoren en controleer de druk: vraag
eventueel een handleiding via het secretariaat.

TIP: Het is erg belangrijk dat we in het bezit zijn van uw juiste telefoonnummer, bij voorkeur een gsm-nummer.
Als uw telefoonnummer wijzigt, breng dan steeds het secretariaat op de hoogte.
Geef eventueel ook een telefoonnummer door van een familielid of buur als u moeilijk bereikbaar bent en de herstelling dringend is.
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Reglement van inwendige orde
Samen met het huurcontract ondertekent de huurder het
reglement van inwendige orde van De Zonnige Woonst. Dit
document legt “de huisregels” uit: wat mag u aanpassen in
een huurwoning, wat mag u zeker niet doen … Het reglement
werken we regelmatig bij zodat het ook op nieuwe vragen
een antwoord biedt.
U kan de meest actuele versie steeds raadplegen op onze
website:
www.dezonnigewoonst.be/ik_ben_huurder/huurdersdocumenten

of u kan aan het loket een papieren versie afhalen.

TIP: neem het reglement van inwendige orde zeker door als
u klusjes plant aan uw huurwoning.

Enkele do’s en don’ts uit het reglement van inwendige orde:
•

Sluit geen verluchtingsroosters af, ze verluchten uw
woning.
Er zijn strikte regels voor de plaatsing van een schotelantenne.
Het is verboden te roken in de gemeenschappelijke
delen van een appartementsgebouw.
Volg de afvalkalender van de gemeente – stockeer, verbrand of begraaf zeker geen afval in de tuin.
De app Recycle! verwittigt wanneer u een vuilniszak kan
buiten zetten. Deze mobiele app voor telefoon of tablet
is gratis te downloaden.

•
•
•
•

Tip: Als huurder kiest u zelf uw energieleverancier.
Op www.vreg.be vindt u een overzicht van de energie-leveranciers in
Vlaanderen. U kunt er prijzen vergelijken: misschien is er een goedkoper
alternatief? Of misschien komt u in aanmerking voor het sociaal tarief?
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ZieZo!...

Handig boekje voor huurders

herstellingen en onderhoud van de woning
alles wat kan/mag/moet

1

Ziezo! Brochure over onderhoud en
herstellingen
De sociale huisvestingsmaatschappijen van
Oost-Vlaanderen hebben samen met de
provincie een brochure ontworpen die een
handig overzicht geeft van wie verantwoordelijk is voor welke herstelling.
We geven de brochure aan onze huurders bij
intrek in de woning. Wie nog geen brochure
heeft, kan een exemplaar ophalen op ons
secretariaat of inkijken op onze website.

Uitvoeren van veranderingswerken
Veel huurders hebben vragen over werken die ze zelf willen
uitvoeren aan de woning. We maken een onderscheid tussen
grote en kleine werken.
Kleine veranderingswerken zoals schilderen, behangen,
decoreren of verlichting ophangen … kunt u zonder aanvraag uitvoeren. Informeer u bij onze technische dienst als
u twijfelt of vragen hebt. Zo bent u zeker dat er later geen
discussie ontstaat.
Grote veranderingswerken vraagt u altijd schriftelijk aan.
Grote veranderingswerken zijn onder andere:
•
het vernieuwen van een vloer;
•
het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer;
•
het plaatsen van een schotelantenne;
•
aanpassingen in de tuin (onder andere het plaatsen van
een tuinhuis of terras).
Vraag een aanvraagformulier aan de technische dienst:
•
omschrijf welke werken u wilt (laten) uitvoeren en welk
materiaal u wenst te gebruiken;
•
voeg een plan met afmetingen toe.

Na schriftelijke goedkeuring van De Zonnige Woonst kunt u
starten. Deze schriftelijke toestemming is nodig om discussies op het einde van de huurtijd te vermijden. Zonder deze
schriftelijke bevestiging kunnen we eisen dat u alles terug
afbreekt. We rekenen erop dat u de aangevraagde werken
vakkundig uitvoert en ook afwerkt.

Andere verhuringen
Een garage of staanplaats huren
Onze maatschappij verhuurt garages, autostaanplaatsen en
carports. We verhuren ze bij voorrang aan de bewoners van
onze huurwoningen. Bij gebrek aan kandidaten, verhuren wij
ze ook aan andere geïnteresseerden.
Informeer u bij onze verhuurdienst als u een garage, autostaanplaats of carport wenst te huren. Op onze website vindt
u een overzichtskaart van onze garages, autostaanplaatsen
en carports. Via het loket kunt u een papieren exemplaar
verkrijgen.
De huurprijs bedraagt:
•
30 euro per maand voor garages en autostaanplaatsen.
•
20 euro per maand voor carports.
Personen die geen woning bij ons huren betalen hierop 21%
btw.
We maken net zoals bij de huur van een woning een huurovereenkomst op.
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Ç herstellingen@dezonnigewoonst.be
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Een moestuin huren
In de Oostkouterstraat en de Moerheide verhuurt De Zonnige
Woonst een aantal aangelegde percelen om groenten en
fruit te kweken. Ze worden verhuurd per jaar aan een huurprijs van 1,02 euro per vierkante meter. De huurprijs wordt
jaarlijks geïndexeerd.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op het secretariaat
en worden op de wachtlijst geplaatst.
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Buurt in de kijker
Goed wonen begint in een fijne buurt
Enkele tips
•
Respecteer elkaar en spreek elkaar aan als u ergens een
probleem mee heeft voor u naar De Zonnige Woonst
stapt – vaak heeft uw buur niet in de gaten dat hij of zij
iets doet wat u stoort. Zoek samen naar een oplossing.
•
Zet afval op de juiste tijdstippen aan de straatzijde.
•
Plant u een feestje? Breng dan uw buren op de hoogte.
•
Heeft u een huisdier? Draag er zorg voor en hou er ook
rekening mee dat een dier voor overlast kan zorgen als
u er zelf niet bent.
•
Vertel ook aan uw kinderen om aandacht te hebben
voor de buren: speel niet in de tuin van de buren zonder
toestemming.
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Bij appartementen
•
Hou de gemeenschappelijke ruimtes netjes, plaats er
geen spullen (kinderwagen, rollator, fiets, dozen …).
•
Respecteer de nachtrust van uw medebewoners: maak
geen lawaai na 22u en vóór 6u.
•
Enkele tips: draag binnen geen schoenen, kleef viltjes
onder stoelen en tafels, sla niet met deuren, zet radio en
tv niet te luid, vraag kinderen om rustig te spelen.
•
Vraag ook aan uw bezoek om de omgeving te respecteren: gooi geen afval weg, wees rustig in de gemeenschappelijke delen, parkeer niet op plaatsen waar het
niet bedoeld is …

Kopen
Inschrijvingsvoorwaarden
Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale
kavel aankopen als hij/zij voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden én ingeschreven is in de daartoe bestemde inschrijvingsregisters. De voorwaarden zijn wettelijk
vastgelegd en gaan over een inkomensgrens en een verklaring op eer dat de kandidaat-koper geen woning of perceel
bestemd voor woningbouw in volle eigendom of volledig in
vruchtgebruik heeft.
De Zonnige Woonst houdt territoriale inschrijvingsregisters
bij voor respectievelijk sociale koopwoningen en sociale
kavels. De kost voor de inschrijving per register bedraagt 50
euro.

Het kooprecht van sociale huurders werd afgeschaft bij wijziging van de Vlaamse Wooncode in 2017. Er is een overgangsregeling voor wie op 24 april 2017 voldeed aan de voorwaarden. Voor meer info kunt u terecht in ons secretariaat.

Plichten na aankoop
De eigenaar van een sociale koopwoning heeft een woonplicht van 20 jaar. Deze gaat in op de datum van de authentieke notariële verkoopakte.
Een overzicht van al onze geplande projecten vindt u
achterin deze brochure.

Er zijn 4 registers:

Koopprojecten
N16

0

N7

Temse
(Elversele en Tielrode)

N4
46

E1

7

N41

Waasmunster

Hamme

Moerzeke
Kastel

De Zonnige Woonst bouwt duurzame woningen van hoge
kwaliteit die verrassend veel bieden voor uw budget:
•
duurzaam: in de 21ste eeuw is een laag energieverbruik
de norm. Wij bouwen daarom ecologisch en besteden
bijzondere aandacht aan de isolatie en ventilatie van uw
woning;
•
betaalbaar: wij maken gebruik van kwaliteitsvolle
materialen tegen een betaalbare prijs;
•
goede locatie: centraal en in de nabijheid van alle
voorzieningen.
Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of bouwgrond aankopen als hij of zij voldoet aan de inkomens- en
eigendomsvoorwaarden. Meer informatie hierover kunt u
verkrijgen bij onze medewerkers of via www.dezonnigewoonst.be.
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Koopappartementen Slangstraat,
centrum Hamme
De nieuwe appartementen bevinden zich op een toplocatie
in Hamme, op de hoek van de Slangstraat en de Guillaumestraat, op de plaats van het voormalige pand van fotograaf
Duytschaever. We bieden 9 appartementen aan naar het
ontwerp van de Hamse architect Kris Cornelis, in het hartje
van Hamme, op wandelafstand van winkel, apotheek, bank,
school, bibliotheek …
Het gebouw krijgt een lift, een fietsenberging en achterliggende parkeerplaatsen. Er komen 6 appartementen met 2
slaapkamers (tussen 70 en 80m²) en 3 appartementen met
1 slaapkamer (tussen 55 en 60 m²). Elk appartement heeft
een eigen balkon of terras en een autostaanplaats. Enkele
appartementen zijn duplexen.

De troeven van deze appartementen
•

energiezuinig: energie wordt steeds duurder. Een laag
energieverbruik is de norm. Door plaatsing van de nodige isolatie en ventilatie zal uw appartement aan alle
normen voldoen;
betaalbaar: we bouwen met kwalitatieve materialen aan
een eerlijke en aantrekkelijke prijs;
hedendaagse architectuur: de ontwerper besteedde
bijzondere aandacht aan zowel uitzicht als comfort. De
appartementen worden niet volledig afgewerkt, zodat
u ze verder kan inrichten naar eigen smaak (keuken,
badkamer …).

•
•

De appartementen zullen klaar zijn in het najaar van 2018.
Inschrijven is nu al mogelijk. Vraag uw brochure aan en
schrijf u in na afspraak (tel. 052 471 470 of
kopen@dezonnigewoonst.be). Onze medewerker kan u per
appartement ook een eerste indicatie van de koopprijs meedelen. Wees er op tijd bij!
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Bouwt
De Zonnige Woonst
hier uw nieuwe thuis?

Gezinswoningen in de Museumstraat en
Broekstraat
We bouwen momenteel 4 koopwoningen op de plaats waar
tot enkele jaren geleden Museum Van Bogaert-Wauters gevestigd was. Le Lis is een rustige buurt die op wandelafstand
ligt van het centrum. De Hamse architect Jeroen Smekens
van S3 Architecten tekende het ontwerp voor de nieuwe
woningen. Alle woningen hebben 3 slaapkamers, een tuin en
een garage.
In de Broekstraat realiseren we 4 gezinswoningen naar het
ontwerp van architect Jos Vercauteren uit Moerzeke: 1 halfopen en 3 gesloten bebouwingen. Alle woningen hebben 3
slaapkamers, een tuin en een garage.

Interesse?
J 052 – 470 471
Ç kopen@dezonnigewoonst.be

TIP
De Zonnige Woonst beschikt over aparte brochures van elk
project. Ze bevatten de planindeling, details over de
materialen …
Geïnteresseerden kunnen op eenvoudig verzoek een
exemplaar verkrijgen in ons secretariaat.
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Projecten
Nieuwbouw

Renovatie

In de Weststraat in Hamme bouwen we 3 huurappartementen. Het ontwerp van architect Jos Vercauteren uit Moerzeke
voorziet 1 appartement voor rolstoelgebruikers met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 2 duplexappartementen met 2
slaapkamers op de 1ste verdieping.

We richten ons al enkele jaren intensief op (totaal)renovatie
van onze bestaande woningen. Dit is een werk van lange
adem en een omvangrijk budget. Op de volgende pagina’s
vindt u een overzicht van de lopende en geplande projecten.

Voor verschillende woningen in de Oostkouterwijk stelden
we vast dat de kosten voor een totaalrenovatie te hoog
zouden oplopen. We gaan daarom de oude woningen vervangen door nieuwbouw. Het gaat om de site in de Lindestraat
en de site op de hoek Populieren- en Veldstraat en Prieel
in Hamme. ArQ architectenstudio uit Sint-Niklaas won de
architectuurwedstrijd en zal de nieuwe woningen op de
beide sites ontwerpen. De werken gaan ten vroegste in 2018
van start. Net zoals bij totaalrenovatie zorgen we voor een
herhuisvesting van de huurders.
Het appartementsgebouw in de Dennenstraat in Hamme
is één van de oudste gebouwen in ons huurpatrimonium
en dateert van 1955. In 2015 verhuisden we met het oog
op renovatiewerken de zittende huurders naar een andere
woning. We kozen voor een volledig nieuwe invulling van
de site na vaststelling van stabiliteitsproblemen tijdens de
eerste werken. Met het nieuwe project kunnen we nog beter
inzetten op optimaal gelegen, rendabele en comfortabele
woongelegenheden voor onze huurders en ook voor de
buurt. De nieuwe woningen naar ontwerp van S3 architecten
zullen beter aansluiten bij de wijk, spelen in op de concrete
behoeften op onze wachtlijsten en zullen voldoen aan de
huidige normen van energiezuinigheid en comfort.
Achteraan de brochure vindt u een overzicht van de planning
van onze nieuwbouwprojecten.
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We investeren in het energiezuinig maken van onze woningen door het uitvoeren van gerichte aanpassingen:
•
dakisolatie: onze woningen in Elversele en Tielrode
en in de Hulstwijk in Moerzeke zijn vanaf 2018 aan de
beurt;
•
isolerende beglazing: al onze woningen beschikken
dankzij de inspanningen van de voorbije jaren over dubbele beglazing;
•
hoogrendementsketels: alle toestellen van centrale
verwarming voldoen aan de normen. Nu plaatsen we
centrale verwarming in woningen waar dit nog niet
aanwezig is. Dit zijn ingrijpende werken. We plannen
hiermee ten laatste in 2020 klaar zijn.
Totaalrenovatie betekent het volledig vernieuwen van een
woning om ze opnieuw te laten voldoen aan de huidige
normen van comfort, veiligheid en energiezuinigheid. We
vernieuwen onder andere de elektriciteit, de verwarming,
de badkamer en de keuken. De woning wordt geïsoleerd
en waar nodig passen we ook de indeling aan zodat alle
ruimten voldoen aan de minimumoppervlakte. Tijdens een
totaalrenovatie kan de huurder tijdens de werken niet in de
woning blijven en zorgen wij voor een andere woning.

Op het programma de komende jaren:

Site Oostkouterstraat, Populierenstraat
De woningen Veldstraat 194 en 198 werden al volledig gerenoveerd als proef voor een grotere groep woningen van
hetzelfde type. In de loop van 2018 zullen gelijkaardige
werken starten aan 19 woningen, gesitueerd in de Oostkouterstraat en de Populierenstraat. De Hamse architect Kris
Cornelis begeleidt de totaalrenovatie van de 19 woningen.
De woningen behouden hun vorm en uitzicht. We breiden
de leefruimtes van de woningen achteraan uit zodat deze
voldoen aan de huidige oppervlaktenormen. Alle technieken
(elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, ventilatie …) worden vernieuwd en zullen zo voldoen aan de huidige normen
van comfort en energiezuinigheid. Daarnaast voorzien we de
woningen van de nodige isolatie. Tot slot krijgen de woningen ook een nieuwe keuken, badkamer, vloeren, bepleistering,
binnendeuren... Dit zorgt ervoor dat onze huurders weer
tientallen jaren een goede thuis hebben. De werken zijn dus
erg ingrijpend. Daarom verhuizen we de zittende huurders
naar een andere woning van onze maatschappij.

Herhuisvesting
Herhuisvesting is de noodzakelijke verhuizing naar een andere woning als uw huidige woning gesloopt of gerenoveerd
moet worden zodat de woning na deze ingrijpende werken
opnieuw voldoet aan de huidige normen van comfort en
energiezuinigheid. De voorwaarden voor herhuisvesting zijn
vastgelegd in het sociaal huurbesluit.
De Zonnige Woonst vindt het belangrijk dat bewoners die
vanwege de vernieuwing moeten verhuizen, goed begeleid
worden. Bij een groot project starten we met een gemeenschappelijke infovergadering. Daarna bezoeken we alle
betrokken bewoners. Tijdens zo’n huisbezoek bespreken onze
medewerkers met u de verhuiswensen en -mogelijkheden.
Daarna toetsen we de vrijkomende huurwoningen af aan uw
wensen en kunt u bij interesse de woning gaan bekijken.

Moerheide-Evangeliestraat
3 woningen werden in 2016-2017 totaal gerenoveerd. De 4
resterende woningen in eigendom van De Zonnige Woonst
zullen op dezelfde manier aangepakt worden. Deze werken
zullen in de loop van 2018 starten.
De Hamse architecte Nele Boel maakte het ontwerp voor
deze totaalrenovatie. Ook hier behouden de woningen hun
vorm en uitzicht, breiden we de leefruimtes uit en vernieuwen we alle technieken en binneninrichtingen. Door de
ingrijpende aard van deze werken verhuizen we de zittende
huurders naar een andere woning van onze maatschappij.
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Huurder in de kijker: Emiel Van Moeseke
U woont al 50 jaar bij De Zonnige Woonst. Hoe heeft u dit
ervaren?
Ah, redelijk goed. Ik heb geen klagen over De Zonnige
Woonst. Ik heb zelf ook altijd gedaan wat ik moest doen. Dat
is ook mijn taak als huurder. En ook voor de buurt.
Waar heeft u gewoond?
Wij zijn gestart in de Landbouwstraat. Dat huis wilden we
kopen, maar mijn vrouw werd ziek. Dat heeft de dingen wel
veranderd. Als mijn kinderen uit huis waren, ben ik verhuisd
naar de Oostkouterstraat. Door renovatiewerken ben ik dan
in het Prieel gaan wonen, en nu verhuis ik naar de Veldstraat.
U heeft de Oostkouterwijk door al die jaren zien veranderen?
Ja, ik ben zelf geboren in Broekstraat. Vroeger was het er wel
anders - meer contact tussen de buren. We kenden elkaar
goed en hielpen elkaar meer. Maar dat zal overal wel zo zijn.
En we hadden ook wel eens ruzie, maar ik woonde er graag.

Nu verhuist u naar de Veldstraat, dat is net buiten de Oostkouterwijk. Wat vindt u daarvan?
Ik ben er even niet goed van geweest. Ik had graag in Prieel
blijven wonen. Het huis was gepast voor mij en ik had een
tuintje voor mijn duiven, kippen en konijnen. Die kan ik niet
meenemen. Maar nu ik weet waar ik naartoe zal gaan, en
eens ik daar zal zitten, zal het wel weer goed zijn. Ik zal wel
even tijd nodig hebben om mijn gerief te verhuizen.
Hoe verliep die “herhuisvesting”?
Na een vergadering mocht ik mijn wensen doorgeven en
gingen ze voor mij op zoek. Toen het appartement in de
Veldstraat werd voorgesteld, mocht ik gaan kijken en kreeg ik
uitleg. De huisbewaarder Maurits Verdonck was er ook bij. Hij
weet wat er daar reilt en zeilt. Ik heb vroeger nog op exact
dezelfde plaats gewoond. Ik zal daar goed zitten. Ik ga eerst
nog schilderen en dan kan ik verhuizen.
We wensen u een fijne nieuwe thuis!
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Nieuwbouwprojecten
Type

Plaats

Aantal
woningen

Planning

huurwoningen

Weststraat
Hamme

3

2017-2018

Lindestraat
Hamme

20

2018-2020

vervangingsbouw huurwoningen

Hoek Populierenstraat en
Veldstraat, Prieel
Hamme

24

2018-2020

vervangingsbouw huurwoningen

Populieren- en Dennenstraat
Hamme

27

2018-2020

huurwoningen

Posthoorn - Gasmeterstraat
Hamme

16

2020







OPMERKINGEN:
1.
De eigenaar en de aannemers verbinden zich ertoe de goedgekeurde
plannen van de architect stipt na te leven. Elke wijziging inzake
inplanting en vormgeving is verboden door de wet. De architect kan
niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen van het plan
waarvan hij niet officieel op de hoogte werd gebracht.
Alle maten dienen ter plaatse gecontroleerd te worden.



2.
De voorziening van drinkwater gebeurt via het openbaar
waterleidingnet.
De afvoer van huishoudwater en regenwater Ø 110 tenzij
anders vermeld. De minimum helling bedraagt 0,5 cm/ m.
















vervangingsbouw huurwoningen























































































































DE ZONNIGE WOONST Cvba

Rozenhoed 1
9220 Hamme
tel: 052 470 471

ONTWERP

LIGGING

BOUWEN VAN EEN MEERGEZINSWONING

Weststraat 21 - 23
9220 Hamme
Afd. 1 Sect. A Nr. 2137 f3 - 2137 g3

DATUM

HISTORIEK/ AANVULLINGEN

27/07/2015

Bouwaanvraag

09/12/2015

Bouwaanvraag / wijziging inplantingsplan aanduiding van 3 garages Noordstraat voor project
Weststraat

15/06/2016

Uitvoeringsplannen

06/07/2016

Uitvoeringsplannen - plannen technieken














INHOUD







AOS








e-mail: info@aosarchitecten.be



gsm: 0475/ 983 278



Architecten Ontwerp- en studieburo



Jos Vercauteren - Burgemeester Lemmensstraat 59 - 9220 Hamme














Architecten VOF





























3.
Alle fundering zijn in beton uit te voeren tot op de draagkrachtige
grond en tot op vorstvrije diepte. De stabiliteit valt onder de
verantwoordelijkheid van de ingenieur. Bij de start van de graafwerken
dient de aannemer de stabiliteit van de ondergrond na te gaan.
De kwaliteit van de ondergrond bepaalt hier de aanzetdiepte van de
fundering.
Alle betonbalken die een koude brug zouden vormen,
moeten worden geïsoleerd. Alle bouwknopen zijn uit
te voeren volgens EPB-verslaggeving.
Er wordt een vochtisolatie voorzien boven raam- en
deuropeningen. Vochtisolaties tegen opstijgend vocht
uit te voeren volgens detailleringen voorgelegd of
goedgekeurd door de architect.












OPDRACHTGEVER







S

Uitvoeringsdossier

VOOR- + ACHTERGEVEL
DOORSNEDE A-A'
DOORSNEDE B-B'
DOSSIER: 13/J/1787/H

SCHAAL: 1/50

Inplanting

1

Plannen

2

Gevels + sneden

PLAN NR.: 2/2
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Type

Plaats

koopwoningen

Broekstraat (Veermanshof)
Hamme

4

2017-2018

koopwoningen

Museumstraat
Hamme

4

2017-2018

9

2017-2018

15

2018-2020

6

2018-2020













































Planning












Aantal
woningen











































































































































































koopappartementen


















Slangstraat
Hamme








huurappartementen

Marktplein en Peperstraat
Hamme

huurappartementen

Hoogstraat
Hamme
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Type

Plaats

Aantal
woningen

Planning

ontwikkeling site Tasibel

Geemstraat,
Koning Albertplein,
Nijverheidstraat, Hamme

aanleg voetpaden

Neerlandt
Zogge

-

2018

heraanleg infrastructuur

Oostkouterstraat
Hamme

-

2018

2020-2025

29

Renovatieprojecten
Type

Plaats

totaalrenovatie woningen

‘t Spinnewiel en Strijderslaan
Hamme

14

bij einde huur

plaatsing dakisolatie

verschillende wijken
(o.a. Vlierkouterwijk Hamme, Hulstwijk
Moerzeke, Elversele, Tielrode)

92

2018-2019

totaalrenovatie woningen

Moerheide en Evangeliestraat
Hamme

4

2018-2019

totaalrenovatie woningen

Oostkouterstraat, Populierenstraat
Hamme

19

2018-2019

plaatsing CV op aardgas

verschillende wijken
(o.a. Vlierkouter en centrum in Hamme,
Kastel, Tielrode, Waasmunster)

98

2018-2019
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Aantal
woningen

Planning

Type

Plaats

Aantal
woningen

Planning

totaalrenovatie woning

Kerkstraat
Waasmunster

1

2019

totaalrenovatie woningen

Populierenstraat, Veldstraat
Hamme

5

2018
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Visitatie op visite
Sinds 2012 wordt elke sociale huisvestingsmaatschappij in
opdracht van de Vlaamse minister van Wonen doorgelicht.
De Zonnige Woonst was in 2012 als één van de eerste maatschappijen aan de beurt. We kregen toen een gunstig eindrapport met enkele interessante aanbevelingen en werkpunten. Daar hebben we de voorbije jaren extra op ingezet. In
september 2018 vindt er bij ons opnieuw zo’n visitatie plaats.

De visitatiecommissie bundelt haar beoordeling in een eindrapport. Dit wordt gepubliceerd op www.visitatieraad.be.
We houden u op de hoogte.

Visitatie, wat is dat?
Een commissie van drie onfhankelijke experts beoordeelt
de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij op
verschillende onderdelen: de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving, het sociaal beleid, de financiële leefbaarheid en
de klantvriendelijkheid.

Visitatierapport
De Zonnige Woonst, Hamme

Waarom?
Aan de hand van de resultaten krijgen we inzicht in onze
eigen prestaties, kunnen we ons vergelijken met andere
maatschappijen en krijgen we ook ondersteuning in de
verbetering van onze werking. Ook kan het zijn dat een
maatschappij iets heel goed doet, dat ze als voorbeeld voor
andere maatschappijen dient. Dan krijgt dit de vermelding
van ‘goede praktijk’. In de goede praktijken van andere maatschappijen kunnen we veel nuttige tips halen.

Hoe gaat de visitatiecommissie te werk?
We moeten vooraf allerlei cijfers en documenten aanleveren.
Daarna komen de visitatoren bij ons op bezoek. Er komen
gesprekken met de bestuurders, de medewerkers, organisaties waarmee we samenwerken (denk bijvoorbeeld aan
OCMW) en ook met een aantal bewoners die door de visitatoren worden gekozen. Misschien bent u hier volgende keer
wel bij!
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Visitatiegesprekken op 19 en 20 november 2012
Definitief visitatierapport van 13 februari 2013

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING DE ZONNIGE WOONST
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Openingsuren en sluitingsdagen 2018

Ons secretariaat is in 2018 gesloten op:
•
maandag 1 januari, Nieuwjaar
•
maandag 12 maart, lokale feestdag carnaval
•
maandag 2 april, paasmaandag
•
dinsdag 1 mei, Dag van de Arbeid
•
donderdag 10 mei, O.L.H. Hemelvaart
•
maandag 21 mei, pinkstermaandag
•
woensdag 11 juli, Vlaamse feestdag
•
zaterdag 21 juli, Nationale feestdag
•
maandag 6 augustus, lokale feestdag kermis
•
woensdag 15 augustus, O.L.V. Hemelvaart
•
maandag 17 september, lokale feestdag jaarmarkt
•
donderdag 1 november, Allerheiligen
•
vrijdag 2 november, Allerzielen
•
donderdag 15 november, Dag van de Dynastie
•
dinsdag 25 december, Kerstmis
•
woensdag 26 december, 2de kerstdag

Op de andere dagen gelden onze gewone openingsuren:
•
•

Loket: van dinsdag tot en met zaterdag van 9u00 tot 12u00.
Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak.
Telefonisch bereikbaar: van maandag tot en met vrijdag
van 9u00-12u00 en van 13u00 tot 16u00 en zaterdag van 9u00 tot 12u00.
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eindredactie: schrijfhuis.be · ontwerp: Fles in zee · cartoons: André Nollet

