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 Woord van de voorzitter

“Hou het veilig, hou vol. Het komt allemaal weer goed.” 
Met deze woorden nam nieuwsanker Martine Tanghe in 
november afscheid van de kijkers van Het Journaal. 
Met diezelfde woorden wil ook De Zonnige Woonst iedereen 
een hart onder riem steken. 

2020 was een jaar vol veranderingen. 

We verwelkomden Jan Laceur als nieuw lid van de raad van 
bestuur en Ward Diependaele, die met zijn expertise als jurist 
de interne dienst zal ondersteunen.  
Covid 19 heeft ervoor gezorgd dat onze organisatie in een 
digitale stroomversnelling terecht kwam. Telewerken werd 
verplicht en vergaderen gebeurde online. Toch zorgden we 
ervoor dat huurders bij ons terecht konden via afspraken met 
vaste tijdsloten. Ook plaatsbeschrijvingen bleven doorgaan 
met respect voor de coronamaatregelen.   
Er kwamen een aantal huurwoningen versneld vrij. Huurders 
die al geruime tijd stonden opgeschreven voor een plaats in 
het woonzorgcentrum, verlieten hun woning en ook enkele 
vroegtijdige sterfgevallen zorgden ervoor dat meer woningen 
vrijkwamen.

Verschillende projecten werden in 2020 opgestart of af-
gewerkt. 

Zo konden de nieuwe huurders voor de zes nieuwbouw-
appartementen in de Hoogstraat in december hun intrek 
nemen. We werkten gestaag verder aan de projecten op de 
Markt, in de Populierenstraat, de Dennenstraat en de  
Veldstraat in Hamme, en op de Vierschaar in Waasmunster.

De Zonnige Woonst en Aster cv sloegen de handen in elkaar 
om op termijn zonnepanelen te plaatsen op de wooneen-
heden die daarvoor geschikt zijn. Deze ingreep zal leiden tot 
een lagere energiekost voor onze huurders. 
2020 was ook het jaar waarin de Vlaamse regering besliste 
om de strijd tegen de sociale fraude op te voeren. 
(Kandidaat-)huurders mogen geen vastgoed bezitten, niet 
in België, niet in het buitenland. Ze trekken 5 miljoen euro 
uit om het onderzoek op te voeren. Sociale woningen zijn er 
enkel voor mensen die het nodig hebben. 

Tot slot moedigt de Vlaamse minister van Wonen ons aan om 
te fuseren met andere sociale bouwmaatschappijen.  
Gesprekken met naburige gemeenten zijn lopende. We 
streven ernaar om te allen tijde dezelfde service aan onze 
huurders te kunnen bieden. 

Ik wens iedereen een gezond 2021 toe. Hopelijk kunnen we 
elkaar dit jaar opnieuw een knuffel geven met een zoen als 
kers op de taart. 

Etienne De Prijcker
voorzitter
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Wie zijn we?
De Zonnige Woonst biedt betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aan in een aangename buurt voor mensen met woonnood.

Samen bouwen aan een goede thuis

De Zonnige Woonst wil een goede huisbaas zijn en streeft naar een continue tevredenheid van haar bewoners. Zij is een 
betrouwbare partner die klantgericht te werk gaat. De (kandidaat-) huurders/kopers staan centraal en kunnen rekenen op een 
correcte dienstverlening. Een gedreven team van enthousiaste medewerkers staat paraat om alle vragen te beantwoorden.

De Zonnige Woonst wil een dynamische en financieel gezonde huisvestingsmaatschappij zijn die actief op zoek gaat naar 
nieuwe opportuniteiten om haar patrimonium uit te breiden en om toekomstige uitdagingen succesvol aan te gaan.

Raad van bestuur 

De leden van onze raad van bestuur (directieraadsleden in het vet) zijn:

• Etienne De Prijcker, voorzitter
• Koen Mettepenningen, eerste ondervoorzitter
• Jan Laceur, tweede ondervoorzitter
• Marita De Medts
• André Raemdonck
• Filip Boelaert
• Hilde Cloostermans-Huwaert
• Danny Poppe
• Hilde Van de Voorde
• Guy van Gucht, directeur

Personeel

Algemene leiding

Guy Van Gucht - directeur

Sociale dienst
De medewerkers van de sociale dienst zijn Veerle Staelen, Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur), en Lien Sap.  
Zij zijn verantwoordelijk voor:
• een nieuwe inschrijving of opvolging van je inschrijving 
• informatie over verhuizen naar een andere huurwoning 
Ç inschrijvingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over jouw huurovereenkomst, de ondertekening of opzeg ervan 
• meldingen van wijzigingen in je gezinssituatie en gezinsinkomen als huurder 
• vragen over de berekening van je huurprijs
Ç huren@dezonnigewoonst.be
• vragen over de maandelijkse betaling of een afbetalingsplan 
• meldingen over je woonomgeving 
Ç sociaal@dezonnigewoonst.be
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Technische dienst 
De medewerkers van de technische dienst zijn Jonas Ingels, Evy Smet en Erwin Van Puyenbroeck. Zij zijn verantwoordelijk voor:
• meldingen van problemen aan je huurwoning 
• praktische vragen over een verhuis

Ç  herstellingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over de planning en uitvoering van renovaties 
• het geven van informatie over nieuwbouwprojecten

Ç  projecten@dezonnigewoonst.be
• het geven van informatie over de aankoop van een woning 

Ç  kopen@dezonnigewoonst.be

Interne dienst
De medewerkers van de interne dienst zijn Brent Goossens, Nathalie de Bruyne en Ward Diependaele. Zij zijn staan in voor:
• de boekhouding
• de berekening en afrekening van de huurlasten

Ç  boekhouding@dezonnigewoonst.be
• de opvolging van overheidsopdrachten, reglementeringen en verzekeringen
• de opvolging van juridische dossiers
• de communicatie
• de website

Ç  secretariaat@dezonnigewoonst.be
• de behandeling van klachten

Ç  kunnenwejehelpen@dezonnigewoonst.be

TIP
Maak telefonisch een afspraak 
als je naar ons kantoor wil 
komen.
Zo kunnen we de nodige tijd 
voor je vrijmaken en is de juiste  
medewerker aanwezig.

Onze medewerkers zijn er voor jou
Voor alle algemene vragen die niet tot een van de bovenstaande categorieën horen, 
kan je mailen naar info@dezonnigewoonst.be.

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over onze werking of dienstverlening? 
Laat het ons weten, bij voorkeur schriftelijk of via e-mail naar  
kunnenwejehelpen@dezonnigewoonst.be. 

Zo kunnen wij je nog beter van dienst zijn. 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste  
nieuwtjes?
Neem dan regelmatig een kijkje op onze website 
www.dezonnigewoonst.be. Je vindt er de laatste 
stand van zaken van onze projecten, nuttige tips 
en links over wonen, de agenda van opendeur- 
dagen en activiteiten voor huurders, sluitings-
dagen, informatie voor (kandidaat-)huurders en 
-kopers… 

Huisbewaarders

• Maurits Verdonck – residentie ‘Rubso’ (Veldstraat) 
• Etienne Colman – residenties ‘Le Lis’ (Baantje, Burgemeester Louis Baertstraat en Museumstraat), site Hoogstraat,  

‘Filip De Pillecyn’ (Peperstraat en Kleinhulst) en ‘Dr. Hylebos’ (Schoolstraat)
• Jan Adriaenssens – site Slangstraat / Posthoorn

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



Project Veldstraat / Populierenstraat / Prieel

Het project Veldstraat / Populieren-
straat / Prieel is bijna klaar. 

24 huurwoningen zitten in de  
afwerkingsfase (waarvan 3 éénslaap-

kamerappartementen en 21 twee-
slaapkamerappartementen). 

De woningen krijgen toegang tot een 
gemeenschappelijke binnentuin en 

een ondergrondse parking.
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Overzicht van onze woningen

Op onze website www.dezonnigewoonst.be vind je  
gedetailleerde kaarten van onze huurwoningen, garages, 
staanplaatsen en carports. 
Een papieren exemplaar kan je op vraag verkrijgen aan ons 
loket.

TEMSE

HAMME

WAASMUNSTER

Waasmunster: 55
Elversele: 31 Tielrode: 53

Hamme centrum: 1071

Kastel: 41

Moerzeke: 76
Zogge: 50

Sint-Anna: 11
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Huren
Inschrijving

Om je te kunnen inschrijven bij onze maatschappij, moeten 
jij en je partner voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo 
moet je:
• meerderjarig zijn;
• een beperkt gezinsinkomen hebben;
• voldoen aan de eigendomsvoorwaarden (je mag geen 

eigendommen bezitten);
• ingeschreven zijn in het bevolkings-of vreemdelingen-

register.

Als bestaande huurder van De Zonnige Woonst kan je je 
inschrijven voor een andere woning. 

Je krijgt enkel nog voorrang als je verhuist omwille van 
gezinsuitbreiding door geboorte, adoptie, pleegzorg of als er 
een gemelde gezinshereniging plaatsvond (mutatie). Je hebt 
ook voorrang als je gezin verkleind is. Wie wil verhuizen naar 
een andere woning zonder één van bovenstaande redenen 
kan zich ook inschrijven, maar komt op de gewone wachtlijst 
terecht. 

Maak een afspraak met onze sociale dienst om je in te schrij-
ven: inschrijvingen@dezonnigewoonst.be of 052 – 470 471. 
We vullen dan samen met jou het inschrijvingsformulier in. 

Meer informatie vind je in onze inschrijvingsbrochure.  
Vraag een exemplaar aan onze medewerkers of kijk de  
brochure in op onze website www.dezonnigewoonst.be 
onder Publicaties.

Tweejaarlijkse actualisatie van de  
wachtlijst

Om de twee jaar vernieuwen we de wachtlijst van de 
kandidaat-huurders. Dit is de zogenaamde actualisatie.  
2021 is het jaar van de volgende actualisatie.
Als je nog op onze wachtlijst staat, ontvang je van ons een 
brief, waarin we vragen om jouw inschrijving te bevestigen. 
We kijken ook na of je nog steeds voldoet aan de inkomsten-
voorwaarde.

Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je van ons 
een herinneringsbrief. Als je ook hierop niet reageert, dan 
schrappen we je van de wachtlijst.  Je bent dan niet meer 
ingeschreven voor een huurwoning.

Als je je daarna opnieuw inschrijft, krijg je je oude plaats op 
de wachtlijst niet terug. 

Huurprijs

We berekenen de huurprijs en de sociale korting op basis 
van je gezinsinkomen, je gezinssituatie en de waarde van de 
woning. Dit is zo bepaald volgens het sociaal huurbesluit. We 
passen de huurprijs jaarlijks aan. Huurders krijgen hierover 
een brief in september en december. 

Heb je vragen over je huurprijs, dan kan je een mail sturen 
naar huren@dezonnigewoonst.be.

Voor de huurprijsberekening telt het inkomen van alle meer-
derjarige inwonende familieleden mee als gezinsinkomen. 
Meerderjarige inwonende familieleden zijn:
• kinderen, jonger dan 25 jaar, die niet meer ten laste zijn;
• personen met een handicap;
• (groot)ouders.

Het inkomen is de som van:
• het gezamenlijk belastbaar inkomen;
• het afzonderlijk belastbaar inkomen;
• het leefloon;
• inkomensvervangende tegemoetkomingen aan perso-

nen met een handicap;
• van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het 

buitenland of verworven bij Europese of internationale 
instellingen. Deze moet je verplicht aan ons melden.

De berekening maakt gebruik van het inkomen van het 
meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. 
Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Om de huur te berekenen delen we jouw jaarinkomen door 
55.

Verdien je meer dan de vastgelegde inkomensgrens (zie 
hieronder), dan betaal je een solidariteitsbijdrage:
• Jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar 

lager dan 125%: we delen jouw jaarinkomen door 54.
• Jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% 

van de inkomensgrens: we delen jouw jaarinkomen door 
53.

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

De inkomensgrenzen voor 2021 zijn:
• voor alleenstaanden: 25.557 euro;
• voor alleenstaanden met een handicap: 27.698 euro;
• voor alle anderen: 38.335 euro. Per persoon ten laste tel 

je er 2.143 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of 
een persoon met een handicap.

De huurmarktwaarde is de huurprijs die je voor de woning 
zou betalen op de privémarkt. Op basis van een objectief 
schattingsmodel van de overheid, bepalen we op 1 januari 
2021 de nieuwe huurmarktwaarde van elke woning.

De huurmarktwaarde komt overeen met de basishuurprijs en 
de maximale huurprijs (excl. de huurlasten) van jouw woning. 

Op dit bedrag kennen we de sociale kortingen toe waarop jij 
op basis van jouw (gezins)situatie recht hebt. Je betaalt nooit 
meer dan de basishuur.

Voor elke woning is er een minimaal te betalen huurprijs, 
ongeacht het inkomen van het gezin.

Energiecorrectie

Als wij geïnvesteerd hebben om jouw woning energiezuini-
ger te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je 
geld op verwarming en warm water. Hiervoor betaal je een 
maandelijkse toeslag op de huurprijs. Dat heet de energie-
correctie.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid 
energie die je minder verbruikt en wordt berekend volgens 
de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De toeslag is 
een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat je 
bespaart op je energiefactuur.

Je kan een gezinskorting krijgen als een gezinslid erkend is 
als ernstig gehandicapt of als je kinderbijslag ontvangt voor 
een inwonend kind. Voor kinderen in co-ouderschap en die 
niet gedomicilieerd zijn in de woning, kan een halve gezins-
korting toegekend worden als beide ouders een verklaring 
ondertekenen.

In de loop van het jaar is een herziening van de huurprijs 
mogelijk in het geval van:
• de pensionering van een gezinslid;
• een inkomen dat na drie opeenvolgende maanden 

gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee de 
huurprijs werd berekend;

• een overlijden of het vertrek van een gezinslid;
• een extra inwoner;
• een recenter aanslagbiljet dan er gebruikt werd bij de 

huidige berekening.

Contacteer ons als je je in één van bovenstaande situaties 
bevindt.

Editie 2021

De Zonnige 
Woonst

De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij
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Tijdelijke huurprijsvermindering

Vanaf 1 januari 2021 staan we een huurprijsvermindering toe 
voor maximaal zes maanden. 
Zo kan je ons bijvoorbeeld in december jouw attesten van 
september, oktober en november bezorgen. 

Als deze voldoen aan de voorwaarden, dan heb je recht op 
een vermindering van je huurprijs vanaf 1 januari 2021 tot 
30 juni 2021. Vraag je nadien opnieuw een vermindering aan, 
dan zal dit slechts gelden tot het einde van het lopende jaar.

Tips voor een vlotte betaling van de huur:

• Schrijf de huur over vóór de 10de van elke maand.
• Betaal het correcte bedrag.
• Vermeld steeds jouw persoonlijke gestructureerde me-

dedeling in de overschrijving. Dit is een vaste code die 
je links onderaan op je jaarlijkse huurprijs- 
berekening terugvindt naast ‘OGM-nummer’ met formaat 
++000/0000/00000++.

• We raden je aan om gebruik te maken van een door-
lopende opdracht. Deze moet je zelf aanmaken bij je 
bank en aanpassen als het bedrag van je maandelijkse 
huur wijzigt.

• Neem contact op met ons als je moeilijkheden hebt om 
de huur te betalen. Onze medewerkers bekijken met jou 
de mogelijkheden om de betaling van achterstallige 
huurgelden maandelijks te spreiden in een afbetalings-
plan.  
Als je de huur niet tijdig betaalt en geen contact op-
neemt, ontvang je van ons een schriftelijke  
herinnering.  
Vanaf de tweede herinneringsbrief rekenen we 5 euro 
aanmaningskosten aan. Niet-betaling van de huur kan 
leiden tot de beëindiging van de huurovereenkomst.

Contacteer ons als je vragen hebt:
• over de huurprijsberekening:  

huren@dezonnigewoonst.be
• over problemen bij de betaling van de huur:  

sociaal@dezonnigewoonst.be

Talenkennis

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 
jouw contacten met buren, in de school, de winkel… vlotter 
verlopen. 

Als je weinig of geen Nederlands kent bij de intrek in je 
woning, dan verwijzen we je door voor het volgen van Ne-
derlandse taalles. Na één jaar controleren we of je voldoet. 
Als je het vereiste niveau niet behaalt (A1 van het Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen), kan een 
boete opgelegd worden.

Heb je (nog) geen basiskennis Nederlands? Meld je dan aan 
bij een van de afdelingen van het Agentschap Inburgering 
en Integratie. Zij zullen jou verder begeleiden. 
Het dichtstbijzijnde kantoor vind je terug op 
www.integratie-inburgering.be of kan je telefonisch 
opvragen via het nummer 02 -  205 00 50.

Tip: www.nederlandsoefenen.be 

Huurderscategorieën

We beschouwen de volgende personen als huurders:
• de persoon die zich opgaf als referentiehuurder;
• de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, er 

wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner 
van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon 
moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Als je feitelijke partner pas na de start van het huurcontract 
is komen inwonen, dan wordt hij/zij pas huurder na één jaar 
bijwonen. Hij/zij kan pas officieel huurder worden als jullie 
op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Vol-
doen jullie niet, dan zal de feitelijke partner de huurwoning 
moeten verlaten.

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, 
zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, 
moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet 
voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. 
Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen tellen 
in sommige gevallen wel mee voor de berekening van je 
huurprijs.
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Eigendomsverwerving melden

Huurders en hun partners mogen geen woning of bouw-
grond geheel of gedeeltelijk in eigendom, erfpacht, opstal 
of vruchtgebruik hebben. Zelfs het bezit van een deel, hoe 
klein ook, is niet toegelaten. Niet in België, en ook niet in 
het buitenland. Ook als je een woning of bouwgrond in 
vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer aan de eigendoms-
voorwaarde.

Soorten eigendomsrecht
Er bestaan vijf soorten eigendomsrecht:
1. Volle eigendom: hierbij beschik je over de meest  

volledige eigendomsrechten: de naakte eigendom én 
het vruchtgebruik. Je kan de woning zelf bewonen,  
verhuren, verkopen, vervreemden…

2. Vruchtgebruik: de eigendom is van iemand anders, maar 
je hebt het recht om er te wonen of het te verhuren.

3. Naakte eigendom: je bezit de eigendom,  maar je mag 
deze niet bewonen of verhuren.

4. Erfpacht: de grond is in eigendom van iemand anders, 
maar tijdens de duur van de erfpacht heb je het recht 
om het volle genot te hebben van de grond. Je bent 
geen eigenaar, maar je mag alle rechten uitoefenen 
alsof je de eigenaar bent van de grond (bouwen,  
afbreken…).

5. Opstalrecht: je hebt het recht om eigendom van  
gebouwen of beplantingen te hebben op andermans 
grond. Bv. als je een huis bouwt op de grond van iemand 
anders, dan ben je eigenaar van het huis, maar niet van 
de grond.

Je ontvangt een schenking of erfenis
Als jij of je partner een woning of bouwgrond geërfd hebben 
of geschonken krijgen, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. 
Neem zo snel mogelijk contact op met onze dienst verhuring: 
huren@dezonnigewoonst.be of 052 - 470 471. We bekijken 
samen jouw opties. 

Als je huurder wilt blijven, dan moet je de geërfde of ge-
schonken woning of bouwgrond verkopen. Na de verwerving 

heb je voor een woning één jaar de tijd, voor een bouwgrond 
vijf jaar. Zo niet, zullen we de huurovereenkomst beëindigen 
met een opzegtermijn van zes maanden.

Je hebt zelf een woning of bouwgrond gekocht
Als je zelf een woning of bouwgrond koopt, moet je dit 
meteen aan ons melden. In dat geval zeggen we de huur-
overeenkomst onmiddellijk op met een opzegtermijn van zes 
maanden voor een woning en vijf jaar voor een bouwgrond.

Halt aan fraude

Het bestrijden van domiciliefraude is belangrijk. Daarom 
investeren we in de aanpak ervan. We ondertekenden in 
2018 een samenwerkingsprotocol met politie en gerecht om 
vlotter informatie uit te wisselen. Daarnaast blijven we sterk 
inzetten op het informeren van onze huurders. Voorkomen is 
beter dan genezen.

Wat is domiciliefraude ?
Er bestaan twee soorten domiciliefraude:
1. Het niet bewonen van je huurwoning: in je huur- 

overeenkomst staat dat je permanent in je huurwoning 
moet wonen. Doe je dit niet, dan kom je de overeen-
komst niet na en spreken we over domiciliefraude.

2. Het niet aangeven van een nieuwe inwoner: er komt 
iemand bij je wonen zonder dat je ons hiervan op de 
hoogte hebt gebracht. Volgens de huurovereenkomst 
moet je elke wijziging melden. Als je dit niet doet, pleeg 
je domiciliefraude.

Waarom bestrijden we fraude?
Als iemand zijn woning niet bewoont, dan staat deze zomaar 
leeg. Er staan momenteel meer dan zeshonderd gezinnen bij 
ons op de wachtlijst om een sociale woning te kunnen huren. 
Een woning die niet bewoond wordt, kunnen we dus beter 
verhuren aan iemand die het nodig heeft. 
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We berekenen de huurprijs aan de hand van je gezinsinkomen. Als er iemand bijwoont, waarvan we geen weet hebben, betaal je 
in de meeste gevallen te weinig huur. Dit is niet eerlijk ten opzichte van de huurders die de regels wel correct naleven. 

We bestrijden dus fraude om iedereen die recht heeft op een sociale woning, een woning te kunnen aanbieden en om ervoor te 
zorgen dat voor al onze huurders dezelfde regels worden toegepast.

Wat zijn de gevolgen als we fraude vaststellen?
De gevolgen van domiciliefraude zijn ernstig. Als een huurder zijn woning niet bewoont of zonder toelating iemand laat inwo-
nen, kunnen we:
de huurovereenkomst opzeggen;
de onrechtmatig verkregen sociale korting op de huurprijs uit het verleden laten bijbetalen.

Als de bijwoner niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt deze geen toestemming om in de woning te blijven wonen. Als dit 
toch gebeurt, kunnen we ook de huurovereenkomst stopzetten.

 
TIP 
Voorkom problemen en bespreek zowel een tijdelijke afwezigheid als de komst van een nieuwe inwoner vooraf met onze medewerkers.
huren@dezonnigewoonst.be 

Project Vierschaar

Op de Vierschaar in Waasmunster 
plannen we negen nieuwe huur- 
appartementen met behoud en 
herstel van de mooie gevel (bouw-
jaar 1848). In de plannen worden 
zeven tweeslaapkamerappartemen-
ten voorzien, waarvan twee voor 
mindervaliden en drie éénslaap-
kamerappartementen.
 
De woningen zijn gelegen in het 
beschermd stads- of dorpgezicht 
‘Dorpskom Waasmunster’. 
De eigendom is ook opgenomen in 
de inventaris Onroerend Erfgoed, 
gekend als ‘Notariswoning’. 
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Is het zeer ernstig?
(bv. brand, storm, water...)

• Bel noodnummer 112.
• Zorg altijd eerst voor 

eigen veiligheid en die 
van anderen.

• Neem indien mogelijk 
eerste maatregelen.

• Neem foto’s van de aan-
gerichte schade.

Verwittig technische dienst

052 / 470 471
herstellingen@dezonnigewoonst.be

Voeg eventueel foto’s toe aan jouw 
e-mail.

In de Ziezo-brochure kijken 
we na wie verantwoordelijk is. 
Als De Zonnige Woonst 
verantwoordelijk is, geven wij 
opdracht aan de aannemer 
om de schade te herstellen 
binnen een bepaalde termijn. 
Wij maken zelf geen planning 
op en kunnen geen exacte 
datum doorgeven.

Je ontvangt een SMS ter 
bevestiging van deze 
opdracht. Je hoeft hierop niet 
te reageren.

De aannemer kan jou op dit 
nummer contacteren voor een 
afspraak.

De aannemer voert de 
werken uit.

Na de werken kijk je de werken en 
de ingevulde info na. 

Daarna handteken je de opdracht 
voor uitvoering.

Is er iets niet in orde na 
uitvoering?

Contacteer zo snel mogelijk de 
technische dienst.

Soms komen we de werken zelf 
nog controleren. 

We maken hiervoor een afspraak.
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Onderhoud van je woning

De Zonnige Woonst zorgt ervoor dat je huurwoning in goede 
staat is wanneer je er je intrek in neemt. Huurders dragen 
zelf zorg voor hun woning, en indien van toepassing, voor 
hun tuin en berging. Dat betekent: regelmatig stofzuigen 
en poetsen, ramen wassen, afval sorteren en op de juiste 
momenten buiten zetten, de woning voldoende verwarmen 
en verluchten, grasmaaien, onkruid verwijderen… Maak af-
spraken met de buren als je een gemeenschappelijke inkom 
deelt. Wanneer er minimaal drie gezinnen gebruik maken van 
één inkomhal, zorgen wij één keer per maand voor het onder-
houd. Je draagt in dat geval bij in de kosten via de huurlasten. 

Ondervind je problemen bij het onderhoud van jouw woning 
en/of tuin? Neem dan contact op met ons. We zoeken samen 
naar een oplossing.

Herstellingen
Tijdens de huur laten wij de nodige herstellingen uitvoeren 
om de goede staat van de woning te behouden. Dit gaat over 
alle grote herstellingen, grote onderhoudswerken en herstel-
lingen die nodig zijn door een constructiefout, overmacht en/
of ouderdom. Bijvoorbeeld het herstellen van een dak bij een 
lek, het vernieuwen van een vloer…

Huurders zorgen voor de zogenaamde huurherstellingen. Dit 
zijn de minder grote, vaak voorkomende herstellingen die 
verbonden zijn aan het gebruik van de woning en die niet te 
wijten zijn aan een constructiefout, overmacht en/of ouder-
dom. Bijvoorbeeld het vervangen van een dichting van een 
lekkende kraan, het vervangen van een kapot afdekplaatje 
van de schakelaar…

De sociale huisvestingsmaatschappijen van Oost-Vlaanderen 
hebben samen met de provincie een brochure ontworpen 
met daarin een handig overzicht van wie verantwoordelijk 
is voor welke herstelling. Elke nieuwe huurder ontvangt van 
ons de ZieZo-brochure.

Wie nog geen brochure heeft, kan een gratis exemplaar 
ophalen in ons kantoor of inkijken op  
www.dezonnigewoonst.be.

Huurders brengen De Zonnige Woonst onmiddellijk op de 
hoogte van een probleem. Zo kunnen we tijdig ingrijpen en 
ergere schade voorkomen. Een huurder die dit niet doet, 
staat zelf in voor de herstelling. Bijvoorbeeld als hij de wa-
terkraan liet openstaan en het overstromende water schade 
heeft veroorzaakt.

TIPS
• Voer zelf geen herstellingen uit waarvoor De Zonnige 

Woonst verantwoordelijk is. Bij twijfel over wie welke 
werken moet uitvoeren, kijk je dit na in de Ziezo- 
brochure of neem je contact op met de medewerkers 
van de technische dienst.

• Het is erg belangrijk dat we in het bezit zijn van jouw 
juiste telefoonnummer, bij voorkeur een gsm-nummer. 
Als je telefoonnummer wijzigt, breng dan steeds het 
secretariaat op de hoogte. Geef eventueel ook een tele-
foonnummer door van een familielid of een buur als je 
moeilijk bereikbaar bent en de herstelling dringend is.

1

ZieZo!...
Handig boekje voor huurders

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



Project Merckpoel

Voor het nieuwbouwproject op de hoek van het Marktplein en de Peperstraat organiseerden we een architectuurwedstrijd. Het 
architectenbureau Nero uit Gent kwam als winnaar uit de bus en werkte het concept verder uit tot een vergund bouwdossier.
Er komen vijftien nieuwe appartementen die aan alle hedendaagse normen van comfort en energiezuinigheid zullen voldoen. 
Hiervan zijn er dertien tweeslaapkamerwoningen en twee éénslaapkamerwoningen.

“Dit project maakt deel uit van de dorpskern van Hamme. De nabijheid van het gemeentehuis, de kerk, het marktplein en groen op de 
site Meulenbroek, zorgen ervoor dat de plek een enorm potentieel bevat, die ten volle benut dient te worden. 
De hoek met het Marktplein en de Peperstraat kenmerkt zich vooral in het zicht dat gekadreerd wordt tussen de kerk en het gemeente-
huis.”
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Wat moet ik doen bij brand, ontploffing, inbraak, 
vandalisme, stormschade…?

1. Contacteer de hulpdiensten (112).
2. Verwittig De Zonnige Woonst en de huisbewaarder 

(indien van toepassing).
3. Bezorg de onderstaande info aan De Zonnige Woonst via 

telefoon 052 – 470 471 of e-mail  
herstellingen@dezonnigewoonst.be
• het proces-verbaalnummer (PV-nummer) van de 

politie (indien van toepassing);
• duidelijke foto’s van de schade;
• een correcte omschrijving van wat er gebeurd is en 

het soort schade dat je hebt opgelopen;
• je correcte adresgegevens, telefoonnummer(s) en 

e-mailadres.

Huurboekje en documentenbakje

Documentenbakje
Op het einde van een huurovereenkomst krijgt iedereen 
graag zijn volledige huurwaarborg terug. Als een huurder de 
regels en verplichtingen niet naleeft, dan kunnen we kosten 
op de huurwaarborg aanrekenen. 

Sinds drie jaar hangen we in elke vrijgekomen huurwoning 
een documentenbakje op. Meer dan een derde van onze 
woningen heeft er al zo één. In dit bakje zitten een aantal 
documenten en informatiefolders die je kunnen helpen om 

jouw plichten als huurder na te leven:
• de infobrochure (deze kan je jaarlijks vervangen door de 

nieuwe infobrochure);
• het volledige reglement van inwendige orde (dit is de 

officiële versie van de regels die je moet naleven zolang 
je in de huurwoning woont);

• de folder met daarin de belangrijkste regels van het 
reglement van inwendige orde;

• het infoblad ‘Do’s en don’ts’ (over glasafval);
• een handleiding voor het ontluchten van de radiator;
• de Ziezo-brochure (aan de hand van dit boekje kan je 

nakijken wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
een herstelling).

Tip! Laat deze documenten in het bakje zitten, zodat je ze 
snel kan terugvinden. Leg er ook je huurboekje in.

Huurboekje
Op het moment dat je de sleutels van de woning krijgt, ont-
vang je ook het huurboekje. Deze brochure informeert je over 
huren bij De Zonnige Woonst. Het is een invulboekje: je kan 
er de gegevens over je huurwoning en je gezin in noteren. 

De Zonnige 
Woonst

Editie 2020
De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij
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In de kijker:  
verluchten, verwarmen en ventileren

Om je woning gezond te houden, is het belangrijk dat je ze 
op tijd verlucht. Een slecht verluchte woning veroorzaakt 
vochtproblemen, waardoor bacteriën en schimmels ontstaan.
Zet daarom altijd een raam open:
• tijdens of na het koken als je geen of geen goede damp-

kap hebt;
• na het nemen van een douche of bad;
• nadat je geslapen hebt;
• bij het drogen van de was in huis;
• na het strijken met een stoomstrijkijzer;
• tijdens het poetsen.
Sommige woningen hebben een ingebouwd ventilatiesys-
teem. Dat systeem vervoert verse buitenlucht doorheen het 
huis en voert de binnenlucht af. Zet daarom niets voor de 
ventilatieroosters of kleef ze zeker niet dicht.

Roken in de woning
Vermijd om binnen te roken. Dit is heel schadelijk voor de 
gezondheid van alle aanwezige personen, ook al roken ze 
zelf niet. Zelfs al zie je de rook niet meer, toch blijven de 
schadelijke deeltjes nog lang in de ruimte hangen. Kinde-
ren zijn hier gevoelig aan en krijgen hierdoor meer kans op 
astma, longontstekingen, bronchitis, hoesten…
Roken brengt schade toe aan de muren en het plafond. Deze 
schade wordt van je huurwaarborg afgetrokken. Rook daarom 
altijd buiten!

Verwarming ontluchten
Als je radiator borrelende geluiden maakt of niet goed meer 
opwarmt, dan zitten er waarschijnlijk luchtbellen in. We leg-
gen je stap voor stap uit hoe je de lucht kan verwijderen.
Wat heb je nodig?
• een ontluchtingssleuteltje of schroevendraaier;
• een bakje om een kleine hoeveelheid (vuil) water op te 

vangen;
• een handdoek.

Stap 1: voorbereiding 
Zet alle radiatoren op de maximum temperatuurstand en laat 
ze minstens een kwartier draaien. Hierdoor verzamelen alle 
luchtbellen zich bij de ontluchtingskraan.
Schakel daarna de centrale verwarming uit en laat alle radi-
atoren afkoelen.

Stap 2: Ontluchten van de radiator 
Draai na een tiental minuten de ontluchtingsventielen van 
alle radiatoren één voor één open. Werk van de beneden- 
naar de bovenverdieping. 

Klem het ontluchtingssleuteltje rond het vierkante staafje of 
werk met een schroevendraaier. Draai de sleutel of  
schroevendraaier naar links tot er water uitkomt in plaats 
van lucht. Vang het water op met het bakje en de handdoek. 
Opgelet! Draai de kraan nooit helemaal open. De kans is 
groot dat je ze niet meer volledig dicht krijgt. 
Draai de ontluchtingskraan terug dicht.

Stap 3: Water bijvullen
Na het ontluchten is de waterdruk in het verwarmings-
systeem verminderd. Controleer of de waterdruk nog hoog 
genoeg is. De wijzer van de druk in de verwarmingsketel mag 
niet onder 1 bar staan.

De verwarmingsinstallatie werkt het best wanneer de druk 
tussen 1,5 en 2 bar is. Dit is af te lezen van de drukmeter op 
de verwarmingsketel en is op de meeste ketels aangeduid als 
een groene zone.

Als de druk te hoog is, neem je contact op met De Zonnige 
Woonst. Als de druk te laag is, open je de twee bijvulkranen 
en vul je de ketel bij tot de druk tussen 1,5 en 2 bar komt te 
liggen. 

Draai daarna weer beide bijvulkranen dicht!

Als je al deze stappen doorlopen hebt, kan je de verwarming 
weer aan zetten.

Project Kerkstraat

In de Kerkstraat in Waasmunster bevinden zich veel gebou-
wen met gevels die dateren uit de eerste helft van de  
19de eeuw (vermoedelijk bouwjaar 1848). 
Daarom behouden we de historische gevel van de woning 
die we gaan verbouwen tot twee huurappartementen.
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AANVRAAGFORMULIER VERANDERINGEN  

IN en/of ROND DE WONING  

TEN LASTE VAN DE HUURDER 

Mijn naam en voornaam:  
…………………………………………………………………………………….. 

Mijn adres:   
 

…………………………………………………………………………………….. 

Postcode + gemeente:  
…………………………………………………………………………………….. 

Mijn telefoonnummer:  
…………………………………………………………………………………….. 

Datum:  
 

 
…………………………………………………………………………………….. 

Handtekening:  
 

…………………………………………………………………………………….. 

 

IK WIL EEN AANVRAAG DOEN VOOR: 

o het plaatsen van een tuinhuis en/of (her)aanleg van de tuin (*) (**
) 

o de (her)aanleg van een terras (*) (**
) 

o het plaatsen van een nieuwe tegelvloer in de woning (**) 

o een douchescherm 

o andere: …………………………………………………………………………………….. 

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN: 

(*) plannetje of schets van de huidige en gewenste toestand 

(**) een gedetailleerde offerte van het materiaal en/of de werkuren  
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Veranderingswerken aan je woning

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… kan je zonder aanvraag 
uitvoeren. Informeer bij onze technische dienst als je twijfelt 
of vragen hebt. Zo ben je zeker dat er later geen discussie 
ontstaat.

Grote veranderingswerken vraag je altijd schriftelijk (via 
e-mail of brief) aan. Grote veranderingswerken zijn bijvoor-
beeld:
• het vernieuwen van een vloer;
• het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer;
• het plaatsen van een schotelantenne;
• aanpassingen aan de tuin (bv. het plaatsen of vervangen 

van een tuinhuis of terras).

Vraag een aanvraagformulier bij de technische dienst: 
• omschrijf welke werken je wilt (laten) uitvoeren en welk 

materiaal je zal gebruiken; 
• voeg een plan met afmetingen toe
Pas na schriftelijke goedkeuring van De Zonnige Woonst mag 
je starten met de werken. Deze schriftelijke toestemming is 
nodig om discussies op het einde van de huurtijd te vermij-
den. Zonder deze schriftelijke bevestiging kunnen we eisen 
dat je alles in de oorspronkelijke staat brengt. We rekenen 
erop dat je de aangevraagde werken vakkundig uitvoert en 
ook afwerkt.

Wanneer wij grote werken plannen aan je woning (bv. voor 
de plaatsing van dakisolatie of centrale verwarming als dit 
nog niet aanwezig is), nemen we steeds tijdig contact op.

Reglement van inwendige orde 

Samen met het huurcontract ondertekende je ook het 
reglement van inwendige orde van De Zonnige Woonst. Dit 
document legt de ‘huisregels’ vast: wat mag je aanpassen in 
een huurwoning, wat mag je zeker niet doen… We werken het 
reglement regelmatig bij, zodat het ook op nieuwe vragen 
een antwoord biedt. Je kan de meest actuele versie altijd 
raadplegen op onze website: www.dezonnigewoonst.be/
ik_ben_huurder/huurdersdocumenten of je kan aan ons loket 
een papieren versie afhalen. 

TIP
Neem het reglement van inwendige orde zeker door als je 
klusjes plant aan jouw huurwoning.

Garage, staanplaats of moestuin huren

Onze maatschappij verhuurt garages, autostaanplaatsen en 
carports. We verhuren ze bij voorrang aan de bewoners van 
onze huurwoningen. Bij gebrek aan kandidaten, verhuren we 
ze ook aan andere geïnteresseerden.

Informeer bij onze verhuurdienst als je een garage, auto-
staanplaats of carport wil huren. 
Op onze website (www.dezonnigewoonst.be) vind je een 
overzichtskaart van onze garages, autostaanplaatsen en car-
ports. Via het loket kan je een papieren exemplaar verkrijgen.

De maandelijkse huurprijs voor 2021 bedraagt:

Sociale huurder Anderen 
(incl. 21% btw)

Garage of  
autostaanplaats

30 euro 48 euro

Carport 20 euro 24,20 euro

We maken net zoals bij de huur van een woning een huur-
overeenkomst op. We vragen een kopie van het inschrijvings-
bewijs van je wagen.

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 huur-
prijs van 1,09 euro per vierkante meter. De huurprijs wordt 
jaarlijks geïndexeerd.

Interesse om een garage, staanplaats of moestuin te huren? 
Mail naar inschrijvingen@dezonnigewoonst.be

Afvalkalender

Alle inwoners ontvangen van de gemeente jaarlijks een 
afvalkalender. Hierop kan je zien wanneer welke afvalzak 
opgehaald wordt. Heb je deze bedeling gemist of ben je jouw 
exemplaar kwijt, kijk dan op www.ophaalkalender.be of vraag 
een nieuw exemplaar aan bij je gemeente. Je kan ook de 
gratis app Recycle downloaden op je smartphone.

Respecteer de tijdstippen die aangeduid staan op de kalen-
der en haal niet-opgehaalde zakken weer binnen. Afval dat 
te lang buiten staat, begint te ruiken en trekt ongedierte aan. 
Niet fijn voor jou en niet fijn voor de buurt. 
Verzamel geen afval in gemeenschappelijke ruimten in 
afwachting van ophaling.

Stopzetting huur

Wil je niet meer bij ons huren? Dan moet je jouw huurover-
eenkomst opzeggen. Dat doe je op de volgende manier:
• via een opzeggingsformulier dat je bij ons ondertekent;
• door ons een aangetekende brief te sturen. Deze brief 

moet ondertekend zijn door alle huurder(s) die de 
huurovereenkomst hebben ondertekend. Vermeld in je 
brief jouw nieuw adres, eventueel nieuw telefoonnum-
mer en bankrekeningnummer. Die hebben we nodig om 
afspraken te maken omtrent de sleuteloverdracht en de 
afrekening van de waarborg.

Opgelet!
Een opzeg is bindend. Jij noch wij kunnen hier op terugko-
men. Na een opzeg starten we immers met de voorbereiding 
van de nieuwe verhuring.

Door je woning 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, vermijd je dat wij de huurovereenkomst beëindigen. 
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Opzeggingstermijn
De normale opzeggingstermijn is drie maanden. De opzeg-
gingsperiode start op de eerste dag van de maand die volgt 
op de maand waarin we jouw opzegging ontvingen. Bijvoor-
beeld: als je op 12 augustus de huurovereenkomst opzegt, 
dan loopt jouw opzeggingsperiode van 1 september tot en 
met 30 november.

Verhuis je naar een rusthuis? 
Dan duurt de opzeggingsperiode één maand. 

Overlijdt de laatste huurder?
Dan wordt de huurovereenkomst ontbonden op de laatste 
dag van de tweede maand na het overlijden.

De woning verlaten
Van zodra je jouw woning hebt opgezegd, komt een tech-
nisch medewerker bij je langs. Wij noemen dit de voorcon-
trole. 

Tijdens dit moment krijg je uitleg over hoe je de woning best 
achterlaat: gepoetst, leeg, eventuele herstellingen uitge-
voerd… Je kan tijdens dit bezoek al je vragen stellen.

Je hebt daarna ongeveer enkele weken de tijd om de woning 
in orde te maken.

Op het einde van je huurperiode maken we een afspraak 
voor de sleuteloverdracht. We maken dan een plaatsbeschrij-
ving op om de toestand van de woning te beschrijven:
• We controleren grondig de staat van de vloeren, muren, 

stopcontacten, deuren, sanitair, kranen… en schrijven dit 
op. We vergelijken dit met de plaatsbeschrijving die we 
bij de start van de huurperiode opmaakten. Zo kunnen 
we vaststellen of er sinds het begin van de huurperiode 
schade aan de woning werd toegebracht.

• We noteren de meterstanden van water, elektriciteit en 
gas. 

Je ondertekent deze plaatsbeschrijving. Eventuele opmerkin-
gen kan je op het formulier noteren.

Na de plaatsbeschrijving geef je de sleutels af en heb je 
geen toegang meer tot de woning. 

Voor een vlotte afrekening van de huurwaarborg hanteren 
we standaardtarieven voor kleine, vaak voorkomende herstel-
lingen die ten laste zijn van de huurder. Onze medewerker 
zal je hierover bij de voorcontrole informeren.

Na verwerking van eventuele herstellingen en na aftrek van 
eventuele huurachterstal, storten we het resterende bedrag 
van de huurwaarborg terug. Wanneer er geen herstellingen 
zijn, kan dit op enkele weken geregeld zijn. In het geval van 
herstellingen volgt een eventuele terugbetaling maximaal 
drie maanden na het einde van de verhuring. Als er veel kos-
ten zijn, kan het ook zijn dat je moet bijbetalen. We informe-
ren je hierover per brief.

Projecten
Architectuurwedstrijd

Op vrijdag 25 september 2020 organiseerden we samen 
met moderator Joost Cottyn een unieke sprintsessie* voor de 
architectuurwedstrijd om een nieuw sociaal bouwproject te 
ontwerpen op de site Zilverberkstraat, Acaciastraat, Veld-
straat en Prieel in Hamme.

Tijdens zo’n sprintsessie brengen we de kennis van verschil-
lende partijen samen om tot een gedragen visie te komen. 
We nodigden voor deze dag de geselecteerde architecten-
bureaus en diverse externe sprekers uit. In de voormiddag 
kwamen vooral de technische zaken van het project aan bod. 
In de namiddag kwamen vijf externe deskundigen aan het 
woord. Joost Cottyn interviewde hen over wonen en bouwen 
vanuit hun eigen invalshoek. Verschillende thema’s werden 
besproken: cohousing, kangoeroewonen, zelfstandig wonen…. 
Zowel de aanwezige architectenbureaus als de medewerkers 
van De Zonnige Woonst konden hierdoor heel wat inspiratie 
opdoen.

Nadat elke spreker aan bod was gekomen, volgde er een 
speeddate. Door middel van een doorschuifsysteem kwamen 
de sprekers om de beurt in contact met een medewerker van 
een architectenbureau en een medewerker van De Zonnige 
Woonst. Deze laatsten konden op die manier vragen stellen 
over het thema dat de spreker behandeld had. Hierdoor kon 
iedereen zich nog meer verdiepen in de thema’s.

Deze sprintsessie was uniek omdat het de eerste keer was 
dat een architectuurwedstrijd op deze manier werd aange-
pakt. De reacties op deze leerrijke dag waren uitsluitend 
postief. Het was dan ook een uniek initiatief dat zeker voor 
herhaling vatbaar is.

* Om de sprintsessie op vrijdag 25 september 2020 volledig 
coronaproof te organiseren, werden de nodige veiligheidsmaat-
regelen genomen.



24 25

Nabeschouwing Open Monumentendag - 
Tasibel

Op zondag 13 september namen we samen met de gemeente 
Hamme deel aan het grootste culturele eendaagse evene-
ment van Vlaanderen, Open Monumentendag. We kozen er 
voor om de oude fabriekssite Tasibel in de kijker te plaatsen 
door ze voor een laatste keer open te stellen voor het grote 
publiek.

Met de veelbelovende toekomstplannen in het achterhoofd, 
was de keuze voor Tasibel snel gemaakt. De Zonnige Woonst 
plant immers binnen afzienbare tijd een nieuw bouwpro-
ject op de oude fabriekssite. Het doel is om van de site een 
betaalbare, kwaliteitsvolle en zorgzame buurt te maken. Een 
buurt waar iedereen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte kan 
samenleven en waar welzijn centraal staat. Het domein loopt 
vanaf de achterkant van het voormalige stationsgebouw op 
het Koning Albertplein tot in de Geemstraat en de Nijver-
heidstraat. 

Bezoekers konden na reservatie deelemen aan een uitgestip-
pelde wandeling in de fabriek. Dit gebeurde coronaproof in 
kleine bubbels. Tijdens de rondgang werd er dieper ingegaan 
op de historische, maatschappelijke en economische context 
van het textielbedrijf, de impact op de buurt en de Hamme-
naar. Tekst- en fotopanelen, geluidsfragmenten met getuige-
nissen van werknemers en leidinggevenden, filmprojecties en 
artefacten vertelden het verhaal van een spinnekop die eens 
marktleider was in de verwerking van sisalvezels.

De dag was een enorm succes. Veel voormalige arbeiders 
en medewerkers, alsook Hammenaren en mensen uit de 
omgeving kwamen enthousiast opdagen voor een unieke 
rondgang in Tasibel. In totaal mochten we binnen een 
tijdspanne van zeven uur bijna duizend mensen ontvangen . 
Dit natuurlijk volledig op reservatie en volgens de geldende 
veiligheidsmaatregelen.

We werden overspoeld door een golf van positieve reacties. 
Zo kregen we complimenten over de organisatie en over de 

Overzicht projecten

Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

vervangingsbouw huurappartementen hoek Populierenstraat en  
Veldstraat, Prieel
Hamme

24 2018-2021

vervangingsbouw huurappartementen Vierschaar 
Waasmunster

9 2020-2022

nieuwbouw huurappartementen Marktplein en Peperstraat
Hamme

15 2019-2021

ontwikkeling site Tasibel Geemstraat, Koning Albertplein, 
Nijverheidstraat
Hamme

62 2020-2025

vervangingsbouw huurwoningen Populierenstraat en Veldstraat
Hamme

3 2020-2021

OPDRACHTGEVER

Vierschaar 19-21 - 9250 Waasmunster

De Zonnige Woonst a. Rozenhoed 1 -9220 Hamme

t. 052 470 471

e. info@dezonnigewoonst.be

INHOUD

OPMERKINGEN 1.   Geen afmetingen op het plan meten.

2.  Het bouwwerk is conform de energieprestatieregelgeving.

     De bouwheer is verantwoordelijk voor het aanstellen van de EPB-verslaggever.

3.   De werken mogen niet worden aangevat voordat een veiligheidscoördinator is aangesteld.

     Een contract met de VC ontwerp/verwezenlijking zal aan de architect bezorgd worden.

4.  De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. De gevolgen voor het

 contracteren met een niet geregistreerde aannemer zijn te laste van de bouwheer. Hij zal zich geen vorderingen in

 solidum instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch met een niet geregistreerde aannemer.

5.   De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van

 de bouwheer te worden afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden.

6.  Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond. Een

 grondsondering zal in sommige gevallen noodzakelijk blijken.

7.   De stabiliteitsstudie en bestektekeningen van het bouwwerk moeten nog gemaakt worden na het goedkeuren van de

 bouwvergunningsaanvraag.  Deze kosten vallen volledig ten laste van de bouwheer. De stabiliteitsstudie en/of

 bestektekeningen dienen opgemaakt te worden door de aannemer of een studiebureel.

BOUWPLAATS

DZW- Vierschaar

PLAN

Projectarchitect: LIESBET VAN ROYEN

BAS WAUMAN KALKSTRAAT 62A

T +32(0)3 369 96 83

BTW BE 0644.825.316

INFO@MAN-ARCHITECTEN.BE

WWW.MAN-ARCHITECTEN.BE

architect en zaakvoerder MAN architecten bv-cvba 9100 SINT-NIKLAAS

Afd. 2, sectie C, nrs. 1102h, 1102g
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27/03/2019

tentoongestelde materialen. Er werd gezorgd voor afwisse-
ling tussen verschillende media zoals projecties, tekstpane-
len, foto’s, kunstwerken…

Als kers op de taart kregen de bezoekers na de rondgang een 
gratis hapje en drankje aangeboden.

We blikken terug op een succesvolle editie van ‘Open Monu-
mentendag 2020 – Tasibel’ in een periode waarin het organi-
seren van grote evenementen een enorme uitdaging was. 

Nu is het vooral uitkijken naar de toekomst van Tasibel.
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

plaatsing dakisolatie verschillende wijken  
(o.a. Hulstwijk, Moerzeke,  
Elversele, Tielrode, Vlierkouter)

89 2019-2021

totaalrenovatie woningen Moerheide, Evangeliestraat
Hamme

4 2020-2021

nieuwbouw huurwoningen Posthoorn, Gasmeterstraat
Hamme

16 2021

Kopen
Inschrijvingsvoorwaarden

Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale 
kavel aankopen als hij/zij voldoet aan de woonbehoeftig-
heidsvoorwaarden én ingeschreven is in de daartoe be-
stemde inschrijvingsregisters. De voorwaarden zijn wettelijk 
vastgelegd en gaan over een inkomensgrens en een verkla-
ring op eer dat de kandidaat-koper geen woning of perceel 
bestemd voor woningbouw volledig of deels in volle eigen-
dom of volledig in vruchtgebruik heeft. 

De Zonnige Woonst houdt territoriale inschrijvingsregisters 
bij voor respectievelijk sociale koopwoningen en sociale ka-
vels. De waarborg voor de inschrijving per register bedraagt 
50 euro.

Er zijn vier registers:

N
41

E1
7

N16

N70

N4
46

Waasmunster

Temse
(Elversele en Tielrode)

Moerzeke
Kastel

Hamme

Plichten na aankoop

De eigenaar van een sociale koopwoning heeft een woon-
plicht van twintig jaar. Deze gaat in op de datum van de 
authentieke notariële verkoopakte.
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Over De Zonnige Woonst
Privacybeleid

Om een sociale woning bij ons te (kunnen) huren, houden wij 
persoonsgegevens van onze huurders bij. Die gegevens heb-
ben we om verschillende redenen nodig:
• om contact op te nemen (bij herstellingen, vragen over 

je dossier…);
• om na te kijken of je aan alle voorwaarden voldoet;
• om je huurprijs correct te kunnen berekenen.

Je geeft ons zelf al heel wat informatie bij de inschrijving en 
tijdens de huurperiode. Je bent altijd verplicht om ons correc-
te informatie te geven. Verder vragen we zelf ook informatie 
over jou  op bij een aantal (overheids)diensten. We vroegen 
hiervoor jouw toestemming bij de inschrijving en de start 
van de huur. We bezorgen op onze beurt ook informatie over 
jou aan enkele van deze diensten. 
Deze uitwisselingen zijn wettelijk geregeld.

Welke informatie houden we bij? Jouw identiteit, inkomen, 
woonplaats(en), gezinssamenstelling, talenkennis, eigendom-
men en eventueel ook contactgegevens van begeleidende 
diensten. Als je huurcontract bij ons stopt, bewaren we jouw 
gegevens nog tien jaar. Dit is verplicht door de archiefwet. 

Wil je jouw informatie controleren of aanpassen? 
Neem dan contact met onze sociale dienst via 
huren@dezonnigewoonst.be

Ben je niet akkoord met de manier waarop we jouw informa-
tie verwerken? 
Stuur ons een e-mail (privacy@dezonnigewoonst.be) of brief 
(Rozenhoed 1, 9220 Hamme).

Meer weten over privacy?
• Lees onze uitgebreide privacyverklaring op  

www.dezonnigewoonst.be
• Raadpleeg de website van de gegevensbeschermings-

autoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Onze werking, coronaveilig

In maart 2020 sloeg de coronacrisis ook in België toe. Vanaf 
het begin van deze crisis zorgden we altijd voor een corona-
veilige werking.

Telewerken
We schakelden over naar telewerken en creëerden voor 
onze medewerkers de mogelijkheid om op een comfortabele 
manier van thuis uit te werken. We bootsten de werkomstan-
digheden van op kantoor zo goed mogelijk na: besprekingen 
verliepen via videocall, elke medewerker was telefonisch be-
schikbaar voor onze klanten, alle werkinstrumenten konden 
mee naar huis genomen worden… 

Afspraken
Tijdens de coronacrisis werkten we met een gesloten balie. 
Toch zorgden we ervoor dat mensen bij ons terecht konden. 
Bijvoorbeeld voor sleuteloverdrachten, het tekenen van huur-
contracten, inschrijvingen, plaatsbeschrijvingen en bezichti-
gingen. Onze medewerkers legden hiervoor afspraken vast 
volgens tijdssloten. We zorgden ervoor dat de nodige afstand 
kon bewaard worden en namen hygiënische maatregelen. 
Toen de overheid strengere maatregelen toepaste, vonden 
de meeste afspraken digitaal plaats en stuurden we bijvoor-
beeld documenten digitaal door.

Laatste koopappartementen met 1 of 2 slaapkamers beschikbaar

Residentie  
‘Burgemeester Theodorus Vermeire’ 
Slangstraat Hamme

Al vanaf €149.000! (excl. afwerking en excl. btw)

• In het hart van Hamme
• Laag energieverbruik
• Kwalitatief en betaalbaar
• Moderne architectuur
• Keuken, badkamer en vloeren zelf te kiezen
• Inclusief 1 of 2 autostaanplaatsen

Geïnteresseerd? Maak dan nu een afspraak om jouw  
toekomstige appartement te bezoeken.
• 052 – 471 470
• kopen@dezonnnigewoonst.be

Download alvast jouw brochure op onze website  
www.dezonnigewoonst.be 
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Werven en herstellingen
Jammer genoeg werden ook onze aannemers getroffen door 
de coronacrisis. Wel zijn we er in geslaagd om de essentiële 
herstellingen uit te voeren. Tot op de dag van vandaag doen 
alle aannemers hun best om de opgelopen schade in te 
halen.

Mondmaskers
Tijdens de coronacrisis lieten we gepersonaliseerde mond-
maskers maken voor onze medewerkers. Hierdoor waren ze 
makkelijker herkenbaar. Bezoekers die een afspraak hadden, 
ontvingen een gratis mondmasker. Als extraatje mochten ze 
ook een pen van De Zonnige Woonst meenemen naar huis.
Een deel van het budget dat voorzien was voor het maken 
van de gepersonaliseerde mondmaskers ging naar het onder-
zoek tegen het coronavirus.

Project Lindestraat

De Zonnige Woonst zet al enkele jaren intensief in op de 
vernieuwing van haar huurwoningen in de oudste wijk uit 
haar patrimonium. 

Met verschillende renovatie- en vervangingsprojecten en ook 
de heraanleg van het pleintje in de Oostkouterstraat wil ze 
een actieve bijdrage leveren aan de heropwaardering van de 
Oostkouterwijk. Ook ons project in de Lindestraat maakt hier 
een deel van uit.

In de Lindestraat in Hamme werden 17 verouderde  
woningen vervangen door 20 nieuwe (12 woningen en 8 
appartementen). Het ontwerpteam arQ werd aan de hand 
van een architectuurwedstrijd gekozen om het project uit te 
tekenen.

De huurwoningen in de Lindestraat zullen in 2021 verhuurd 
worden.

Verder verloop
In de toekomst zullen we blijvend rekening houden met de voor-
opgestelde maatregelen van de overheid.  
De gezondheid van ons personeel, huurders en aannemers is één 
van onze hoogste prioriteiten.
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 Openingsuren en sluitingsdagen 2021

Op de volgende dagen in 2021 is het secretariaat gesloten en telefonisch niet bereikbaar:

• vrijdag 1 januari, nieuwjaar
• maandag 15 maart, lokale feestdag carnaval
• maandag 5 april, paasmaandag
• zaterdag 1 mei, feest van de arbeid
• donderdag 13 mei, OLH Hemelvaart
• maandag 24 mei, pinkstermaandag
• woensdag 21 juli, nationale feestdag
• maandag 2 augustus, lokale feestdag kermis
• maandag 20 september, lokale feestdag jaarmarkt
• maandag 1 november, Allerheiligen
• dinsdag 2 november, Allerzielen
• donderdag 11 november, Wapenstilstand
• maandag 15 november, Dag van de Dynastie
• zaterdag 25 december, Kerstmis

Op de andere dagen gelden onze gewone openingsuren:

Loket van dinsdag tot en met zaterdag van 9u tot 12u. Ons loket is gesloten zolang de coronamaatregelen dit noodzaken. 
Daarna zullen onze normale openingsuren terug gelden.

Telefonisch zijn wij bereikbaar:
• Op maandag: van 13u tot 16u
• Van dinsdag tot vrijdag: van 8u tot 12u en van  13u tot 16u
• Op zaterdag: van 9u tot 12u 
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De Zonnige Woonst

Rozenhoed 1
9220 Hamme

tel 052- 470 471

herstellingen@dezonnigewoonst.be 
inschrijvingen@dezonnigewoonst.be
huren@dezonnigewoonst.be 
info@dezonnigewoonst.be

Openingsuren loket:
di - za van 9u tot 12u
zondag en maandag gesloten

www.dezonnigewoonst.be

eindredactie: schrijfhuis.be · ontwerp: Fles in zee 


