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Voorwoord

Zoals jullie weten, kiest het team van Ninove – Welzijn 
jaarlijks een thema waarop verder gewerkt wordt met 
workshops, met de opmaak of verandering van procedures 
en werkprocessen en met bewonersvergaderingen.

2020 werd verkozen tot “het jaar van de veiligheid”. Een 
meer toepasselijk item konden we niet gevonden hebben.  
De laatste paar maanden wordt overduidelijk bewezen dat 
plots opduikende en onvoorziene omstandigheden onze 
maatschappij op haar grondvesten kunnen doen daveren. 
Daarom proberen wij, in de mate van onze mogelijkheden de 
elementen op het vlak van veiligheid waar we wel vat op 
kunnen hebben, zo goed mogelijk onder controle te krijgen.

Naast het plaatsen van camera’s in enkele appartementen- 
blokken en naast het maken van duidelijke afspraken met 
hulpinstanties (politie en brandweer) zullen we ons intern 
afsprakenkader en onze procedures zodanig verfijnen dat ze 
nog duidelijker worden voor iedereen en dat ze nog 
concreter in hun aanpak worden.

Op het moment dat jullie dit lezen heeft ons land op korte 
tijd ingrijpende veranderingen ondergaan. Onze werkzaam-
heden worden evenwel onverkort verdergezet, maar 
persoonlijke contacten willen we, voor het welzijn van 
iedereen, vermijden. 

Wij willen jullie in deze krant ook de meest recente 
wijzigingen in de sociale huurwetgeving meegeven evenals 
de beslissingen die genomen werden met betrekking tot de 
herinrichting van de wijk Meuleveld in Appelterre.

Hou het veilig en blijf de maatregelen in het kader van de 
coronacrisis respecteren.
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www.ninovewelzijn.be

OPENINGSUREN:

• Maandag, woensdag en vrijdag van 
08u30 tot 11u30.

• Gesloten op dinsdag en donderdag, 
tijdens het weekend en op feestdagen.

Belangrijke telefoonnummers:
Telefonisch te bereiken op  
het nummer 054/31.86.66  
van maandag t.e.m. vrijdag  
van 08.00u tot 12u00 en  
van 13u00 tot 16u30. 

Niet telefonisch te bereiken op dinsdag- 
en donderdagnamiddag.

Mailadres: info@ninovewelzijn.be

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN 
ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 
OF DE SEIZOENSGRIEP!

WAS REGELMATIG JE HANDEN.

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN 
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN 
AFSLUITBARE VUILNISBAK.

HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? 
HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN 
JE ELLEBOOG.

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

1

2

3

4

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

ALLE INFO OP

www.info-coronavirus.be
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1. Nieuwe huurderscategorieën 
Vanaf 1 januari is er een onderscheid  
tussen “huurders” en “bijwoners”. 

Wie is huurder? 

•  De persoon die zich opgeeft als referentiehuurder
•  De persoon die gehuwd is, of wettelijk samen- 

woont met de referentiehuurder. Dit op voor-
waarde dat hij/zij mee in de sociale huur- 
woning woont. 

• De feitelijke partner van de referentiehuurder, 
op voorwaarde dat hij/zij al vanaf het begin mee 
de sociale huurwoning bewoont of minstens 
één jaar duurzaam samenwoont in de sociale 
huurwoning. 

Wie is bijwoner? 
Alle andere personen zijn ‘bijwoners’. Bijwoners 
kunnen tijdelijk of duurzaam in de sociale woning 
wonen.  

Let op: als je een feitelijke partner hebt die na de 
start van het huurcontract is komen inwonen, 
dan wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas 
“huurder” na 1 jaar samenwonen. 

De persoon kan pas huurder worden als jullie op 
dat moment SAMEN voldoen aan de voorwaarden 
om in de woning te verblijven. 

Voldoen jullie niet? Dan zal de feitelijke partner de 
huurwoning moeten verlaten. 

Nieuw in de  
sociale huurwetgeving
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De opsplitsing tussen ‘huurder’ en ‘bijwoner’ heeft een aantal gevolgen. 

Er is een belangrijk verschil tussen “huurders” en “bijwoners”. Voor elke groep kunnen de rechten en 
plichten, maar ook de verhouding ten aanzien van de verhuurder, verschillend zijn. 

Huurders Duurzame bijwoners
Hebben persoonlijk woonrecht
 

Hebben geen persoonlijk woonrecht. Dat wil zeggen 
dat de  bijwoners de woning moeten verlaten als de 
huurovereenkomst eindigt.*

Woonzekerheid Minder woonzekerheid

Ondertekenen huurovereenkomst Ondertekenen de huurovereenkomst niet

Moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden Moeten niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden

Het inkomen wordt meegerekend voor de 
huurprijsberekening

Het inkomen van de meerderjarige duurzame bijwoners 
wordt meegerekend voor de huurprijs- berekening 
behalve het inkomen van de personen waarvoor men 
nog kinderbijslag ontvangt.

Worden in rekening gebracht bij de rationele 
bezetting van de woning en bij controle van 
onderbezetting

Worden in  rekening gebracht bij de rationele bezetting 
van de woning en bij controle van onderbezetting.

Doe de test  
Jan en Lies schrijven zich samen met hun 3 kinderen 
en Lies haar mama in voor een sociale woning. Marthe 
is 5 jaar. Victor is 12 jaar en Ella is 22. Ella studeert 
verpleegkunde, ze werkt sinds kort in de supermarkt 
als jobstudent. Oma Hilde is op pensioen. Voor haar 
pensioenleeftijd werd een invaliditeit vastgesteld. Ze 
krijgen een woning toegewezen. 

Vraag: 
1. Wie is huurder in dit verhaal? 

2. Wie is bijwoner in dit verhaal? 

3. Met welke inkomsten wordt er rekening 
gehouden voor de berekening van de huurprijs?

1. Jan en Lies
2. Marthe, Victor, Ella en oma Hilde
3. Met het inkomen van Jan, Lies en oma Hilde 

(- vrijstelling ) Met het inkomen van Ella wordt geen 
rekening gehouden aangezien ze nog studeert en men 
dus nog kinderbijslag voor haar ontvangt.

* De bijwoner moet de woning dus verlaten als de laatste huurder 
overlijdt, de huurovereenkomst opzegt of zijn hoofdverblijfplaats 
niet meer heeft in de woning.
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2. Einde huurovereenkomst  
bij overlijden

Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huur-
overeenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt 
vanaf 01 januari 2020 op het einde van de 2de 
maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners 
achter? Dan mogen zij minstens nog 6 maanden en 
misschien langer de woning bewonen. 

3. Nieuwe huurcontracten
De huurcontracten zijn vanaf 1 januari korter 
en eenvoudiger. Nieuwe huurders krijgen een 
document dat extra uitleg geeft over alle rechten 
en plichten. Ook jij kan dit document raadplegen. 
Je kan een exemplaar afhalen in de kantoren van 
jouw SHM. 

4. De verstrengde  
 eigendomsvoorwaarde 

Heb je een woning of bouwgrond? 
Voor 1 januari mocht je al geen woning of 
bouwgrond bezitten. Niet in België en niet in het 
buitenland. 

Vanaf 01 januari 2020  worden de eigendoms-
voorwaarden strenger. Zo mag je vanaf dan 
ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of 
opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook 
geen vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar 
procent. Ook als je een bouwgrond of woning in 
vruchtgebruik  geeft, voldoe je niet langer aan de 
eigendomsvoorwaarden. 

Zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders 
mogen deze zakelijke rechten ook niet in hun 
vennootschap brengen.        

Opgelet, met bouwgrond bedoelen we een 
‘perceel bestemd voor woningbouw’. Het gaat over 
onbebouwde percelen in woongebied die grenzen 
aan een uitgeruste weg of percelen waarvoor 
een niet-vervallen verkavelingsvergunning of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden bestaat. 

Ben je op 1 januari 2020 huurder, maar voldoe je 
niet meer aan deze nieuwe verstrengde eigen-
domsvoorwaarde? Dan geldt er een uitzondering. 
Contacteer jouw SHM gerust indien je hierover nog 
vragen hebt. 

Wat bij erfenis? 
Als je een bouwgrond of woning erft of geschonken 
krijgt, zijn er uitzonderingen mogelijk. Contacteer 
jouw SHM voor verdere vragen. 

Doe de test  
4. Wat als oma Hilde een bouwgrond heeft, mag zij 

die dan houden? 

5. Wat als Jan een bouwgrond erft, mag hij die dan 
houden? 

6. Oma Hilde had een volle eigendom van een 
woning. Zij gaf het vruchtgebruik weg, waardoor 
zij nu enkel een blote eigendom heeft. Komt zij 
nog in aanmerking? 

4. Ja, aangezien oma Hilde een bijwoner is. Zij moet niet 
voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.

5. Neen, hij is huurder en moet voldoen aan de eigen-
domsvoorwaarde. Hij krijgt tijd om de bouwgrond te 
vervreemden.

6. Ja, aangezien oma Hilde een bijwoner is. Zij moet niet 
voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.

 ..., 97, 98, 99,

100

Speel geen verstoppertje met eigendommen
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Dag van de buren

Help! Ik heb een hoog waterverbruik
Geregeld hebben wij huurders die ons melden 
dat ze plots een hoger waterverbruik hebben 
tegenover het jaar voordien.

Tips om na te gaan hoe dit komt?
- Is jouw gezinssituatie gewijzigd 

(zijn er bijvoorbeeld gezinsleden bijgekomen)?

- Zijn jullie gewoonten veranderd?
 Indien dit niet het geval is, kan er sprake zijn van 

een lek.

 

 Heb je al gecontroleerd of er een lekkende kraan 
of een lekkend toilet is? In dat geval kan je dit best 
zo snel mogelijk (laten) herstellen.

 Je kan ook een verborgen lek hebben: om dit 
te controleren kan je best iedere avond jouw 
meterstanden noteren en bij het opstaan 
opnieuw. Op die manier kan je nagaan of er 
daadwerkelijk een verborgen lek aanwezig is.

De laatste vrijdag van de maand mei 
staat sinds enkele jaren gekend als 
‘dag van de buren’. 
Heb jij op vrijdag 29 mei 2020 een 
leuke activiteit gepland met jouw 
bu(u)r(en). Laat het ons weten, wij 
komen langs en jullie worden geflitst.

477148-GEMEENSCHAPPELIJK DEEL-april.indd   4 19/03/2020   10:08
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Afzwaai 
Christine
In december kreeg Christine Souffriau 
een gepast afscheidsfeestje door de 
bewoners van De Koepoort en door het 
team van Ninove – Welzijn.

Iedereen was het er over eens dat 
Christine een bezige bij is en dat ze 
haar werk met veel enthousiasme en 
een onuitputtelijke energie volbracht. 
Een stille, harde werker.

Dat ze gemist zal worden bij onze 
bewoners en bij ons, staat als een paal 
boven water. 

Bedankt Christine voor je jaren-
lange trouwe inzet! Geniet van 
jouw gezin en jouw vrije tijd.

Wist je dat…?
Ook de brandweer van Ninove gebruik maakt 
van enkele leegstaande panden om er te 
kunnen oefenen voor interventies?

Tip van de brandweer 
-------->>>

Wist je dat…?
Elke huurder een deurhanger ontvangen heeft 
waarop alle mogelijke noodnummers vermeld 
staan: van wachtdienst dokter en apotheek 
tot het antigifcentrum. Deze deurhanger kan 
gemakkelijk aan een binnendeur bevestigd 
worden zodat er bij nood niet moet gezocht 
worden naar een nummer!

481301-Ninove-april.indd   3 08/04/2020   08:02



8

Regelmatig stellen we vast dat huurders geen 
elektrische friteuse gebruiken. Ze frituren dan met 
een pan olie die op het fornuis verwarmd wordt. 
Hierdoor gebeuren vaak ongevallen. Het is altijd 
heel erg opletten geblazen bij het frituren op een 
fornuis.

Olie begint te branden bij 315° C Niet veel mensen 
weten dat olie gewoon kan beginnen branden. 
Vanaf een temperatuur van slechts 315° C schiet olie 
spontaan in brand. Als je een elektrische friteuse 
gebruikt, is die voorzien van een thermostaat. Zo zal 
de olie in een goed werkende elektrische friteuse 
nooit beginnen branden. Het is wel altijd belangrijk 
om nooit te veel vet in de friteuse te doen en proper 
vet te gebruiken. Bij frituren met een pan op het 
vuur, is er natuurlijk géén thermostaat. 

Je weet dus niet hoe heet je vet is. Dat kan gevaarlijk 
zijn voor brand, maar het frituren bij te hoge 
temperaturen is ook heel ongezond. Blus olie nooit 
met water! Het kan niet voldoende herhaald worden: 
een hete frietketel mag je NOOIT proberen blussen 
met water. Als water in contact komt met hete olie 
begint het onmiddellijk te koken. Er ontstaat zo een 
immense stoomwolk die gloeiend hete oliedeeltjes 
in de lucht verspreidt. De gevolgen zijn meestal 
dramatisch.

Opletten met  
frituurpan op het vuur
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Dat er op vriendschap geen leeftijd staat, bewijzen 
Vicky en Robert. Ze wonen al ruim 4 jaar in dezelfde 
appartementenblok in de Achturenwijk en kunnen 
heel goed met elkaar opschieten. 

Elke dag proberen ze elkaar te horen of te zien en 
daar kijken ze beiden ook echt naar uit. Vicky helpt 
met praktische zaken (de gsm weer in orde zetten, 
eens een extra was doen, …) en Robert geeft dan 
weer graag goede en wijze raad aan Vicky. Met 
zijn 91 lentes heeft hij trouwens al heel wat lessen 
geleerd.

Ze steunen elkaar door dik en dun en genieten van 
een leuke babbel, een taartje en af en toe eens een 
glaasje. 

Dankjewel Vicky en Robert om jullie leuke buren-
gevoel met ons te willen delen.

Leuk burengevoel

Oproep
Veranderd  
van telefoon-
nummer of 
e-mailadres? 

Zo geef je nieuwe contactgegevens door:
stuur een mailtje naar info@ninovewelzijn.be   
of bel naar 054/31 86 66.

Ken je een buur die huurder is van  
NW en waarvan je vindt dat hij/zij een 
bloemetje verdient? Ongetwijfeld wel!

Stuur ons een grappige, originele of 
ontroerende mail (info@ninovewelzijn.
be) of brief (SHM Ninove-Welzijn cvba, 
Acaciastraat 1, 9400 Ninove)) met daarin  
de gegevens van jouw buur en waarom je  
hem/haar in de bloemetjes wil zetten.

Oproep 
‘Buur in de 
bloemetjes’

Je privacy is in 
goede handen 
Wij waarderen je vertrouwen in ons  
en nemen dan ook onze verantwoor-
delijkheid om je privacy te beschermen. 
Jouw contactgegevens en andere info 
geven we nooit door en gebruiken we 
enkel voor onze interne werking. Al 
onze werknemers zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van je gegevens te 
respecteren.
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De bewoners van de wijk Meuleveld in Appelterre 
kregen recent de boodschap van wat er met hun wijk 
en vooral met hun woning zal gebeuren. Het gaat 
over 84 bewoners. De sociale appartementen blijven 
behouden mits enkele kleinere verfraaiingswerken.

 
Wat zegt het masterplan?

✔ 48 woningen worden volledig gerenoveerd 

✔ 21 woningen worden gesloopt en er  
komt in de plaats een nieuwbouwproject  
met een 36- tal woonentiteiten

✔ 15 woningen worden openbaar verkocht

Wat is de planning?
Voor wat de renovatie betreft:

In de veronderstelling dat alles volgens plan loopt en 
er geen bijkomende obstakels zijn, zal de start van de 
werken voorzien worden eind 2021.

Voor wat de sloopwerken betreft:

De werken zullen vermoedelijk starten rond de 
zomer van 2022.

Voor wat de openbare verkopen betreft:

De woningen worden verkocht op het tempo dat ze 
vrijkomen. De bewoners krijgen de ruimte om zelf 
te beslissen wanneer ze willen verhuizen. Iedereen 
moet wel verhuisd zijn (m.a.w. alle woningen 
moeten verkocht zijn) op het moment dat de 
renovatiewerken en nieuwbouw klaar zijn.

Wijk in verandering
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Waar is er nood aan bij de verhuisbeweging?  

Waar kunnen we extra ondersteuning bieden? 

Voorlopig hoeven de be-
woners zich nog geen 
zorgen te maken in ver-
band met de afbraak van 
de woningen: de eerste 
stappen zullen slechts 

over enkele jaren gezet 
worden. Er werd een 
tweefasige architectuur-
wedstrijd uitgeschreven 
en gepubliceerd. Ook zij 
kunnen zich alvast in-

schrijven en krijgen de 
kans om nu reeds te ver-
huizen.

GLOBAAL ZIJN DE PLANNEN ER OP GERICHT DE WOONOMGEVING TE VERFRAAIEN EN DE KWALITEIT VAN DE WONINGEN TE OPTIMALISEREN. 

De huidige bewoners van de woningen die 

verkocht worden, krijgen absolute voorrang 

terzake. Zij krijgen de tijd om uit te zoeken 

of het haalbaar voor hen is de woning in te 

kopen. Indien niet, kunnen deze huurders op 

eigen tempo verhuizen. Met dien verstande 

dat -van zodra de volledige nieuwbouw of de 

renovatiewerken klaar zijn- iedereen verhuisd 

moet zijn.

Omwille van de verplichting die wij hebben om 
sociale woningen toe te wijzen volgens de rationele 
bezetting (= gezinssamenstelling) zullen heel 
wat huurders niet kunnen terugkeren naar hun 

gerenoveerde woning. Jouw huurcontract bij onze 
maatschappij blijft evenwel bestaan en wij helpen 
je op zoek te gaan naar een geschikte woonentiteit 
binnen ons patrimonium.

De woningen die zullen gerenoveerd 

en afgebroken worden, kunnen niet 

meer ingekocht worden door de zittende 

huurder. 

Wat werd reeds 
gecommuniceerd?

De 84 bewoners kunnen zich alvast inschrijven en vanaf nu krijgt ook iedereen die verplicht wordt om te verhuizen uit de wijk, absolute voorrang om een andere woning te bewonen.

Iedere bewoner die een levenslange huurovereen-komst heeft en (verplicht) muteert, blijft die ook behouden in de nieuw toegewezen woonentiteit!

Het is onze intentie om de verschillende projecten 

die Ninove - Welzijn lopen heeft, zodanig op 

mekaar af te stemmen dat wij jullie met zekerheid 

elders onderdak kunnen bieden. 

Er werd tevens beslist om het intern huur-

reglement aan te passen voor de sociale 

appartementen in de wijk Meuleveld. Concreet 

betekent dit dat ook koppels en alleenstaanden 

hier kunnen gehuisvest worden.
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Alle huurders kregen een enquête toegestuurd, 
vergezeld van een envelop met postzegel (dit laatste 
geldt niet voor de bewoners uit wijken die op 
wandelafstand van ons bureau wonen). Er werd een 
tweede en derde herinnering verzonden. 

Er werden 706 mensen bevraagd en 237 daarvan 
hebben ook effectief gereageerd (37%). Alles werd 
digitaal opgevolgd: elke bewoner kreeg een code 
toegekend via de computer.

Wat valt er hierbij op?
✔ 55% is vrouw en 42% van de mannen heeft 

geantwoord (de overige 3% vulde niets in)

✔ 45% van diegenen die geantwoord hebben, 
geniet van een pensioen, 30% heeft een 
vervangingsinkomen en 18% werkt, 7% heeft 
deze vraag niet beantwoord

✔ 34% hiervan is alleenstaande zonder kinderen, 
32% heeft kinderen, 21% is een alleenstaande 
vader of moeder, 3% is een koppel zonder 
kinderen, 8% heeft nog een andere gezinssituatie 
en 2% gaf geen antwoord

Resultaten enquête

Onze score?
Hieronder alvast een kleine greep uit de bevraging voor wat betreft onze dienstverlening:

481301-Ninove-april.indd   10 08/04/2020   08:02
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Volgende keer brengen we de rest van de vragen 
en antwoorden en worden er acties aan gekoppeld. 
Ideeën zijn altijd welkom! 
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Leentje  
Cornelis 
Directeur

Leentje.cornelis 
@ninovewelzijn.be

054/31 86 66

Conny  
Thienpont 
Boekhouder

Conny.thienpont 
@ninovewelzijn.be

054/31 86 65

Marc Van Bos 
Technisch medewerker 
patrimonium (opvolging 
technische zaken)

Marc.vanbos 
@ninovewelzijn.be

054/31 86 61

Wie is wie
Bij een sociale huisvestingsmaatschappij is er heel wat werk te doen: huurders helpen, onze financiën goed beheren, 
technische ondersteuning, kandidaat – huurders begeleiden, administratie, … Voor al deze taken kunnen we rekenen op 
een sterk team. Hieronder kan je een overzicht vinden van wie er werkt bij Ninove – Welzijn en wat ze doen. Je kan ook 
de contactgegevens terugvinden. Heb je een vraag? Onze mensen helpen je graag!

Sara D’Herde 
Projectleider – bouwkundig 
technisch medewerker  
(opvolgen werven, bestekken, 
overheidsopdrachten)

Sara.dherde 
@ninovewelzijn.be

054/31 86 65

Laura De Kock 
Sociaal assistent (huur- 
achterstallen, leefbaarheids-
problemen, maandelijkse 
huurprijsberekeningen, 
onthaal, ...)
Laura.Dekock 
@ninovewelzijn.be
054/31 86 66

Annelien  
Heireman 
Huurbegeleider (toewijzingen, 
jaarlijkse huurprijsberekenin-
gen, onthaal, ...)

Annelien.Heireman 
@ninovewelzijn.be

054/31 86 66

Michaël  
Sou�riau 
Frontoffice medewerker 
(inschrijvingen, opvolging 
firma Van Cauter, actualisatie, 
onthaal, ...)
Michaël.souffriau 
@ninovewelzijn.be
054/31 86 66

Jarne Morreels 
Administratief  medewerker  
(+ opvolgen overdrachten  
meterstanden, controle wijken 
en appartementenblokken, ...)

Jarne.morreels 
@ninovewelzijn.be

054/31 86 66

Cedric Lumen 
Technisch medewerker 
(uitvoeren herstellingen)

Marleen  
Schürmann 
Poetsdame appartemen-
tenblok ‘De Koepoort’ en 
maatschappelijke zetel
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