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Voorwoord

Zoals jullie weten, hebben wij ons in 2019 volop 
geconcentreerd op duurzaamheid in al zijn 
aspecten. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en 
algemeen of dagelijks onderhoud van de gebouwen. 
Uiteraard zullen we dat ook in de toekomst blijven 
doen.

In 2020 zal onze speciale aandacht gaan naar 
veiligheid in al zijn vormen en in alle mogelijke 
omstandigheden. 

In de loop van de komende maanden zullen 
ondermeer allerhande workshops georganiseerd 
worden met waardevolle tips om de veiligheid in 
onze directe leefomgeving te verhogen en om op de 
gepaste manier te reageren als er, ondanks alle 
mogelijke voorzorgsmaatregelen, toch iets verkeerd 
loopt. Zo zullen jullie o.a. uitgenodigd worden om 
een cursus EHBO te volgen.

Op het vlak van huurprijzen worden in 2020 
belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De meest 
opmerkelijke aanpassingen zijn de energiecorrectie 
en het inkomen dat meegeteld wordt van alle 
inwoners.

Eén en ander werd reeds uitvoerig toegelicht op 
onze info-vergaderingen die we daarover ingericht 
hebben. Jullie waren daarop massaal aanwezig en 
wij bedanken jullie ervoor dat jullie ons op die 
manier de gelegenheid gegeven hebben om in 
detail uit te leggen hoe de vork precies aan de steel 
zit.

Voor 2020 is er nog een belangrijke wijziging te 
signaleren. Het onderhoud van en de interventie bij 
dringende problemen aan de CV – ketels zullen 
voortaan niet meer door de firma Cofely Services 
gebeuren, maar door de firma Van Cauter 
Multitechnieken BVBA. Deze firma is 7/7 en 24/24 
bereikbaar op het nummer 053/83 13 38. 

Op het einde van dit werkjaar staan wij erop jullie 
te bedanken voor jullie constructieve houding, zelfs 
op moeilijke momenten. 

Ook in de toekomst hopen wij op jullie begrip  te 
kunnen rekenen. Wij van onze kant engageren ons 
om ons met enthousiasme te blijven inzetten voor 
Ninove – Welzijn en zijn huurders.

Onze oprechte wensen voor een evenwichtig, 
aangenaam en gezond 2020!
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Acaciastraat 1, 9400 Ninove
Tel. 054/31 86 66
info@ninovewelzijn.be
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

HERSTELLING VAN VERWARMING:  

Vanaf 01/01/2020 de firma  
Van Cauter 053/83.13.38 
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De stoep 
sneeuwvrij 
maken 

Verklein de kans 
op een inbraak

Een spekgladde stoep kan gevaarlijk zijn voor 
jezelf, maar ook voor voorbijgangers. Om te 
vermijden dat er valpartijen gebeuren, kan je dus 
best sneeuwruimen op de stoep.

Hoe doe je dat?
Je kan best met volgend materiaal aan de slag gaan:
• Sneeuwschep
• Bezem
• Strooizout (of zand)

Je maakt eerst een pad vrij met de sneeuwschep. 
Daar ga je met de bezemsteel overheen. Als slot 
strooi je het zout op het vrijgemaakte gedeelte van 
de stoep.

Is dit verplicht?
In de meeste steden en gemeenten in België is het 
verplicht om je stoep sneeuwvrij te houden. Doe je 
dit niet, dan heb je kans op een boete.

Wie moet dit doen in een 
appartementsgebouw?
Dit is afhankelijk van het politiereglement, maar 
in de meeste gevallen is dit een bewoner van het 
gelijkvloers, de syndicus, de conciërge of een 
bewoner die zichzelf aangegeven heeft dit op te 
volgen. 

De eindejaarsperiode is door de band de ideale 
gelegenheid voor inbrekers om aan de slag te gaan.

Enkele tips om een inbraak te verkleinen:
• Laat een lamp aan indien je niet thuis bent en 

het donker is
• Sluit ramen en deuren goed af (ook als je maar 

even de deur uitgaat). Vergeet de deur ook niet 
op slot te doen

• Zorg ervoor dat jouw huis goed zichtbaar is voor 
buren en voorbijgangers

• Verstop geen huissleutels onder een deurmat of 
bloempot

• Hang geen adreslabel aan jouw sleutel(bos)
• Leg kostbare spullen uit het zicht
• Toch een verdachte situatie gezien: bel dan naar 

de politie of 112
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De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de 

huurprijsberekening. Om jouw huurprijs te bere-

kenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je 

woning.

Wat verandert er op 1 januari 2020?
Er zijn drie elementen die wijzigen:
1. Voor een energiezuinige woning betaal je een 

energietoeslag
2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we 

met een nieuw schattingsmodel
3. De manier om jouw inkomen vast te leggen 

wijzigt

1. Energiecorrectie
Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra 
geld hebben geïnvesteerd om jouw woning 
energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, 
dan verbruik je minder energie en bespaar je geld 
op het gebruik van verwarming en warm water.

De Vlaamse regering heeft beslist dat er voor deze 
woningen een maandelijkse toeslag  bovenop jouw 
huurprijs wordt aangerekend. Deze toeslag heet 
de energiecorrectie en telt enkel voor woningen 
met energiezuinige investeringen, zoals een goede 
isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de 
hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door 
onze extra investering. Deze hoeveelheid energie 
berekenen we volgens de regels die de Vlaamse 
Regering vastlegde. 

Nieuwe huurprijsberekening 
vanaf 2020 
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De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we 
gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. 
Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag 
dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op 
jouw energiefactuur.

2. Sociale huurschatter
Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van 
jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor 
een gelijkaardige woning op de private markt. 

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van 
je woning aan de hand van een schattingsmodel, 
de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen 
kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, 
zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op 
deze manier kunnen we een nog juister bedrag op 
de waarde van jouw woning plakken.

3. Bepalen van het inkomen
Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het 
inkomen van de huurders en alle meerderjarige 
gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige 
kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we 
niet mee.

Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat 
je verdiende in het jaar waarop je meest recente 
aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het 
referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor 
alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-
inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige 
inkomsten.

Wat verandert er niet?
Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de 
inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger 
aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden. 

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. 
Soms heb je ook recht op een gezinskorting of 
een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven 
bestaan. 

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale 
huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde 
(basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Veel gestelde vragen

Ga ik nu meer voor elektriciteit moeten betalen 
door de energiecorrectie? 
Neen, de energiecorrectie zal geen invloed hebben 
op jouw elektriciteitsfactuur. Huurders waarvan 
het verwachte energieverbruik lager ligt dan het 
referentie-energieverbruik (dus in nieuwbouw) 
betalen vanaf 1 januari 2020 een toeslag in de 
huurprijs. 

Krijgen mijn kinderen die vanaf 1 januari 2020 ook 
moeten betalen, een aparte huurprijsberekening?
Neen, de huurprijs wordt berekend voor het 
volledige gezin. Een SHM kan geen aparte huurprijs 
berekenen voor de meerderjarige kinderen. 

Moet mijn inwonend meerderjarig kind, dat 
ernstig gehandicapt is, vanaf 01 januari 2020 ook 
meebetalen voor de huurprijs? 
Ja, vanaf 01 januari 2020 wordt het inkomen 
van alle inwonende meerderjarige bewoners 

meegeteld voor de huurprijs. Enkel het 
inkomen van meerderjarige 

kinderen die recht hebben op 
kinderbijslag (studenten) en 
tijdelijke bijwoners telt niet 
mee.

Ik verdien nu veel minder, 
kan de SHM mijn huurprijs 

herberekenen?
Ja, bezorg ons de inkomsten van jouw 
gezin van de laatste 3 maanden. Als het 
verschil tussen jouw inkomsten van het 
referentiejaar en vandaag minstens 20% 
is, herberekenen we de huurprijs.
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www.112.be

 
Dringend hulp nodig?  Bel de noodcentrales nu ook via app.  

App 112 BE

Download
Ga naar de App          of Play        Store, 
en zoek naar “112 BE”, 
download en installeer de app 
op je onthaalscherm.    

1

Gebruik de app als je 
dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel3

De app is gratis, net zoals 
de noodnummers.

Gratis 

Registreer
Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 

2

 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Telefoonnummer

 Adres

 Met wie kunnen wij contact 
opnemen bij een noodgeval? 

Ik ben doof, slechthorend 
of heb een spraakstoornis. 



Chat
Als je niet kan spreken of horen, 
activeren de noodcentrales 
de mogelijkheid om berichtjes te sturen. 

....

Ben je bewusteloos gevallen 
en vinden de hulpdiensten 
je niet, dan kunnen de 
noodcentrales je GSM laten 
rinkelen.

Alarm

De noodcentrales weten 
waar je woont.

Contactgegevens 

De noodcentrales weten 
meteen of je bijvoorbeeld 
doof bent, je een hartpatiënt 
bent of je allergisch bent 
aan bepaalde medicatie. 

Extra info
+

De noodcentrales kunnen 
zien waar je bent. 

Lokalisatie 
Je kan in de app makkelijk 
de hulpdienst kiezen 
die je nodig hebt. 

1 app, 3 hulpdiensten
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Ik ben doof, slechthorend 
of heb een spraakstoornis. 



Chat
Als je niet kan spreken of horen, 
activeren de noodcentrales 
de mogelijkheid om berichtjes te sturen. 

....

Ben je bewusteloos gevallen 
en vinden de hulpdiensten 
je niet, dan kunnen de 
noodcentrales je GSM laten 
rinkelen.

Alarm

De noodcentrales weten 
waar je woont.

Contactgegevens 

De noodcentrales weten 
meteen of je bijvoorbeeld 
doof bent, je een hartpatiënt 
bent of je allergisch bent 
aan bepaalde medicatie. 

Extra info
+

De noodcentrales kunnen 
zien waar je bent. 

Lokalisatie 
Je kan in de app makkelijk 
de hulpdienst kiezen 
die je nodig hebt. 

1 app, 3 hulpdiensten

www.112.be

 
Dringend hulp nodig?  Bel de noodcentrales nu ook via app.  

App 112 BE

Download
Ga naar de App          of Play        Store, 
en zoek naar “112 BE”, 
download en installeer de app 
op je onthaalscherm.    

1
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dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel3

De app is gratis, net zoals 
de noodnummers.

Gratis 

Registreer
Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 
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opnemen bij een noodgeval? 

Ik ben doof, slechthorend 
of heb een spraakstoornis. 



Chat
Als je niet kan spreken of horen, 
activeren de noodcentrales 
de mogelijkheid om berichtjes te sturen. 

....

Ben je bewusteloos gevallen 
en vinden de hulpdiensten 
je niet, dan kunnen de 
noodcentrales je GSM laten 
rinkelen.

Alarm

De noodcentrales weten 
waar je woont.

Contactgegevens 

De noodcentrales weten 
meteen of je bijvoorbeeld 
doof bent, je een hartpatiënt 
bent of je allergisch bent 
aan bepaalde medicatie. 

Extra info
+

De noodcentrales kunnen 
zien waar je bent. 

Lokalisatie 
Je kan in de app makkelijk 
de hulpdienst kiezen 
die je nodig hebt. 

1 app, 3 hulpdiensten

WIST  

JE DAT...?

Vanaf 2020 ook SHM Eigen 

Dak uit Wetteren mee 

instapt in het verhaal van 

de gemeenschappelijke 

huurderskrant. 

*Een app is een programma dat je op je smartphone of tablet kunt installeren.

*
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Infosessies nieuwe huurprijzen
Ninove – Welzijn  heeft -naar aanleiding van de 
wijziging in verband met de huurprijsberekening 
vanaf 2020- infosessies gegeven aan haar bewoners. 
Wie inlichtingen wenste, was welkom op 9 
december en 12 december in de vergaderzaal van 
onze maatschappelijke zetel. Er werden telkens 3 
sessies gegeven die heel wat volk lokten.

Iedereen kreeg de kans om vragen te stellen en 
waar nodig werd mogelijkheid gegeven om achteraf 
individuele vragen te stellen. 

Enkele reacties:
• De info was duidelijk en goed gegeven
• Zo’n sessie is interessant

Op 5 december is de Minister van Wonen, Matthias 
Diependaele, op bezoek geweest in Ninove. Dat deed 
hij om in overleg te gaan met de directeurs van alle 
Oostvlaamse SHM ‘s. Er werden heel wat vragen 
gesteld over de beleidsnota wonen die recent werd 
gepubliceerd. 

We zijn tevreden dat de Minister in dialoog wilde 
gaan en ook ons verhaal wilde aanhoren.

Minister van 
Wonen op 
bezoek
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De zes buren in de Fonteinstraat lieten ons mee 
genieten van hun leuk burengevoel! En dat het een 
leuke bende is, hebben wij geweten want tijdens 
het interview en de fotosessie vlogen de mopjes ons 
rond de oren.

Een goede buur betekent voor hen: iemand die helpt, 
die respect heeft voor de anderen en die niet teveel 
lawaai maakt. Daarnaast moet je elkaar kunnen 
vertrouwen en bovenal moet er veel gelachen 
worden met elkaar.

Af en toe wordt er eens voor elkaar gekookt of de 
ene maakt iets klaar wat de andere niet kan. Voor de 
soep met balletjes waren wij net te laat.

Laatstejaarsstudenten Orthopedagogie aan 
de Hogeschool Gent hebben binnen een 
opleidingsonderdeel gewerkt rond sociale cohesie. 
Voor dit project werd onze medewerking en die 
van onze huurders in de “Lippenhove” te Velzeke 
gevraagd.

In onze huurderskrant van april 2019 werden de 
bewoners van Velzeke opgeroepen om deel te nemen 
aan het onderzoek van negen laatstejaarsstudenten. 
Het onderzoek had tot doel om de banden binnen de 
wijk verder uit te bouwen en een mogelijkheid tot 
ontmoeting te creëren.

Na een vragenronde bij onze bewoners, werd er een 
spelletjesnamiddag georganiseerd onder de naam 
“wijkspelen”. Deze leuke namiddag vond plaats 
op zondag 28 april in de Sint-Franciscusschool te 
Velzeke. Naast tal van gezelschapspelen was er ook 
een praatcafé voor de ouders en de andere bewoners.

Wij danken alle aanwezige huurders voor hun 
enthousiaste deelname aan deze activiteit.

Onderzoek  
sociale cohesie in  
‘Lippenhove’ Velzeke

Leuk burengevoel

Bedankt Elie, Peter, Jozef, Walter, Hendrik en 
Freddy om ons mee te laten genieten van jullie 
mooie vriendschap. Houden zo en we wensen jullie 
vooral nog vele aangename momenten samen.
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Op zondag 13 oktober was het sociaal wonendag. 
Ninove - Welzijn  stelde de werf in Berkenhof open 
en voorzag randanimatie (knutselen en selfiemuur). 

In de namiddag kon je de Pollarewijk gaan beleven. 
Ook hier was er randanimatie voorzien: de selfie-
muur en voor één keer mochten de allerkleinsten 
alles in een woning volspuiten met grafitti.

Je kon een mand vol lekkers winnen als je alle 
woorden gevonden had voor onze wedstrijd. Een 
schiftingsvraag zou dan bepalen wie de winnaar is.

Sfeerbeelden sociaal wonendag

Winnaar  
mand 
vol 
lekkers 

De winnaar van onze rebus was Pieter Bilterys uit 
Herne.

Hij bezocht al onze woningen waar iets te beleven 
viel en kon daardoor het woord DUURZAAMHEID 
vormen. 

Op de schiftingsvraag hoeveel m2 ramen en deuren 
er geplaatst worden, zat hij het dichtste bij het 
antwoord van 1778,41 m2.

“De coolste  
dag van  

ons leven”
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Problemen aan de verwarming? 
Wat moet je nu eigenlijk doen?
Ninove-Welzijn schreef een nieuwe aanbesteding 
uit voor wat betreft het onderhoud en de 
herstellingen van CV-ketels, warmwatertoestel-
len, regenwaterpompen en mechanische 
ventilatie. Recent werd deze opdracht gegund 
voor een periode van 4 jaar aan de laagste bieder, 
zijnde Van Cauter Multitechnieken BVBA.

Vanaf 1 januari 2020 kan je dus contact opnemen 
met de firma Van Cauter Multitechnieken 
BVBA voor problemen aan de verwarming, 
warmwatertoestellen, regenwaterpompen en 
mechanische ventilatie. 
Wij vragen hiervoor van jou als huurder een 
maandelijkse bijdrage van € 7,00.

Waarvoor kan je terecht bij Van Cauter?
1. Verwarming: centrale verwarmingsketels op 

aardgas
2. Warmwatertoestellen: combinatieketels voor 

verwarming en warmwater bereiding
3. Regenwaterpompen
4. Installaties voor mechanische ventilatie

Wanneer mag je de interventie verwachten?
Wij hebben contractueel het volgende vastgelegd:

1. Verwarming
Winterperiode (oktober t.em. april):
• Oproep op werk-, zater-, zon- en feestdagen vóór 

14u: interventie/herstelling dient vóór 22u te 
gebeuren.

• Oproep op werk-, zater-, zon- en feestdagen na 
14u: de interventie/herstelling dient vóór 12u de 
volgende dag te gebeuren.

• Op werk-, zater-, zon- en feestdagen: interventie/
herstelling dient vóór 12u de volgende dag te 
gebeuren.

Zomerperiode (mei t.e.m. september):
• De interventie/herstelling dient binnen een 

periode van 24u na de oproep te gebeuren. 
Eveneens op werk-, zater-, zon- en feestdagen.

2. Sanitair warm water
Zowel in de winter- als de zomerperiode dient de 
interventie/herstelling binnen een periode van 24u 
na de oproep te gebeuren.
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3. Vervanging ketel
In de winterperiode (oktober t.e.m. april) dient Van 
Cauter de klant ook verder te helpen met mobiele 
elektrische convectoren. De vervanging van de ketel 
dient binnen de 24u na de interventie te gebeuren.

4. Installaties voor mechanische ventilatie
De interventie/herstelling dient binnen een periode 
van 48 uur na oproep te gebeuren (werk-, zater-, zon- 
en feestdagen).

Tussentijdse klacht te melden?
Gelieve dit schriftelijk te laten weten aan ons. 
Je kan best mailen naar info@ninovewelzijn.be of 
kom langs op kantoor zodat wij jouw klacht kunnen 
noteren.

nieuwe 

onderhouds-

firma

Welke klachten kunnen dit zijn?
Problemen met de dispatching, het maken van een 
afspraak, het nakomen van afspraken, professiona-
lisme van het personeel, de uitgevoerde werken, ...

De firma Van Cauter heeft de verplichting om 
alle schriftelijke klachten of betwistingen (zowel 
brieven als mails) binnen de 8 kalenderdagen te 
beantwoorden.

Om te waken over de kwaliteit van de service, zul-
len wij maximaal 2 keer per jaar jullie tevredenheid 
meten aan de hand van een enquête.

Wat zit NIET in het contract?
Alle defecten die het gevolg zijn van buitengewone 
omstandigheden, zoals schade veroorzaakt door:
• Brand, vorst, wind, overstroming
• Verwaarlozing van de installaties of foutief 

gebruik ervan
• Werken slecht uitgevoerd door andere personen
• Kwaad opzet

Zit ook niet in de dienstverlening:
• Verhogen of verlagen van de waterdruk
• Openen of sluiten gaskraan
• Budgetmeter
• Ontluchten van de radiatoren
• Ontstoppen van afvoerleidingen

Contacteer Van Cauter indien jouw verwarming 
defect is, als je geen warm water meer hebt, 
bij problemen aan de regenwaterpomp of de 
mechanische ventilatie.

Van Cauter staat in voor het periodiek onderhoud 
(om de twee jaar) en voor alle herstellingen aan 
de verwarmingsinstallaties, ventilatiesystemen 
en regenwaterpompen.

Voor herstellingen of het melden van storingen 
dien je rechtstreeks contact op te nemen met Van 
Cauter. Je kan hen 24/24 telefonisch bereiken op 
053/83.13.38

Van Cauter zal jou zelf contacteren voor een 
afspraak voor een onderhoudsbeurt aan de CV-
ketel en/of regenwaterpomp en/of ventilatie.

SAMENVATTING
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Afwerkingsfase in  
Berkenhof
Als alles vlot blijft verlopen, zullen 
de 37 appartementen in Berkenhof 
binnen enkele maanden afgewerkt 
zijn. De aannemer van de wegenis 
dient eerst de afwerking van de 
infrastructuur te doen alvorens 
de nieuwe huurders hun intrek 
kunnen nemen.

Werfnieuws

OCMW-site  
Denderwindeke

In Denderwindeke zijn de werken 
volop bezig. De ondergrondse parking 

krijgt stilaan vorm. De aannemer 
bouwt gestaag verder om de 36  

appartementen en de ontmoetings-
ruimte tijdig klaar te hebben.

Pollarewijk in Ninove
Fase 1 in het project 
‘vervangingsbouw van de 
Pollarewijk’ is volop in uitvoering. 
De woningen zijn gesloopt en de 
aannemer Dethier is bezig met de 
opbouw van de duowoningen.

Dat er leuke buren zijn, bewees 
Willy Raes . Hij bracht pralines voor 
de architect Lieven Duchateau en 
alle aanwezige medewerkers van 
aannemer Everaert-Cooreman in 
Denderwindeke.


