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Voorwoord

Bij het verschijnen van deze nieuwe huurderskrant 
naderen we de herfstperiode. Dit betekent dat we met 
zijn allen weer meer binnen zullen zitten en dat de 
eerste verwarmingsketels in werking gezet worden.

In deze editie kan je ondermeer lezen wat je zelf al kan 
doen in het geval jouw elektriciteit of de CV – ketel zou 
uitvallen. 

Omdat er vaak onenigheid is over het gebruik van de 
liften in onze appartementsgebouwen willen we ook 
hier graag kort een artikel aan wijden.  

Dat er weer heel wat nieuws te rapen valt bij Ninove 
Welzijn, kunnen jullie zelf vaststellen in de volgende 
pagina’s: gaande van de start van nieuwe projecten en 
de opvolging van huidige projecten tot onze renovaties 
en keuze voor het aanstellen van een nieuwe 
ontwerper.

We willen nogmaals herhalen dat Ninove -Welzijn 
niet alleen investeert in stenen, maar ook met 
overtuiging in contacten met de bewoners. We blijven 
dan ook – in de mate van het mogelijke- de werking 
van de buurtcomités ondersteunen. Ook jullie inbreng 
in deze huurderskrant blijft van groot belang voor 
ons! Geef dus gerust jullie geplande activiteiten door 
zodat we dit kunnen opnemen in één van de volgende 
kranten.

Zoals jullie weten, informeren we je graag over het 
reilen en zeilen van onze maatschappij, maar evenzeer 
over zaken waar we geen vat op hebben of waar we 
wettelijk gezien geen been hebben om op te staan. 
Denk maar aan de leefbaarheidsproblemen en vooral 
de ruziënde buren. 

In de mate van het mogelijke proberen wij zelf het 
gesprek op gang te brengen en als dat niet lukt vragen 
wij om bijstand bij gespecialiseerde instanties.

Maar wie ook tussenbeide komt, het blijft een feit dat 
goede wil van de betrokkenen een eerste vereiste is om 
problemen op te lossen.

Een aangename leefomgeving is nochtans voor 
iedereen van belang en voorkomt heel wat problemen. 
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Redactie
Het SHM-team
SHM Ninove Welzijn cvba
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.

Herstelling van verwarming  
(Cofely Services): 053/63.12.20

Mailadres
info@ninovewelzijn.be
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In de kijker
Buurtfeest Achturenwijk
Op 1 september 2018 ging het buurtfeest in de 
Achturenwijk door� Naar gewoonte was er een 
grote opkomst� Er werd gegeten, gelachen en 
gedanst�

Zij ontvingen 
onze buurtcheque
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Proficiat aan deze fijne buren 
voor dit mooie initiatief en 
hun inzet!

Dag van de armoede
17 oktober is werelddag van verzet tegen armoede, 
een belangrijke dag waarbij aandacht gevraagd 
wordt voor (te) veel mensen die dag in dag uit 
strijden tegen armoede.

Toon je solidariteit
Een wit geknoopt laken uithangen is het symbool 
voor de ontsnapping uit armoede. Doe mee en hang 
ook een laken aan je huis!



In de kijker
Pop-up woning in Pollarewijk

Terwijl de architecten het nazicht doen van de 
ingediende dossiers van de aannemers, hebben 
wij een leegstaande woning ingericht als pop – up 
woning. Het pand gelegen te Vooruitgangstraat 11 
is speciaal ingericht voor de (buurt)bewoners van 
deze wijk.

De projectleider van de aannemer zal er op termijn 
zijn bureau installeren (gedurende fase 1) en ook wij 
zullen iedere week op een vast tijdstip aanwezig zijn. 

De (buurt)bewoners kunnen daar dan met alle 
mogelijke vragen en bemerkingen terecht, gaande 
van vragen in verband met het verloop van de 
werkzaamheden, mogelijke schade tot hun plaats 
op de wachtlijst.

Ook geven we de gelegenheid aan andere 
organisaties om hier te vergaderen of hun werking 
(meer) kenbaar te maken.

9
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Nieuwbouw, 15 appartementen 
in Witherenstraat

De bouw van onze 15 appartementen in 
de Witherenstraat gaat goed vooruit. De 
ruwbouwfase is volledig klaar en momenteel zijn 
de onderaannemers volop bezig met de afwerking 
van de binnenruimte. 

De planning wordt zeer goed opgevolgd en als 
er geen onverwachte situaties komen opduiken, 
zullen we tegen maart 2019 kunnen opleveren.

Fietsenbergingen voor 45  
appartementen in Witherenstraat

Momenteel is de opbouw gestart van de 
gemeenschappelijke fietsenberging voor de huidige 
bewoners van de Witherenstraat. Binnenkort kan 
iedereen dus zijn fiets en bromfiets veilig stallen.

Aanleg park en parkeerplaatsen 
in Witherenstraat

De stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg 
van het park en de parkeerplaatsen op onze grond 
in de Witherenstraat is goedgekeurd. Dit betekent 
dat onze moederorganisatie VMSW gestart is 
met de openbare aanbesteding. Als alles volgens 
de planning verloopt en er zijn geen juridische 
obstakels, zou er tegen het voorjaar van 2019 
gestart worden met de aanleg.

Dit dossier wordt opgevolgd door de VMSW omdat 
wij op termijn deze grond overdragen aan de stad 
Ninove. Hiervoor worden subsidies verleend 
door VMSW. Alle parkings zullen eveneens een 
openbaar karakter krijgen (72 stuks in totaal)! 

In de loop van september is gestart met de tijdelijke 
aanleg van een parking. Dit kon niet vroeger gezien 
we een vergunning nodig hadden.

Werfnieuws
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Vervangingsbouw,  
37 appartementen in Berkenhof

Ook Berkenhof ziet er al helemaal anders uit dan 
voorheen. Hier is de aannemer nog volop bezig met 
de ruwbouwfase en vermoedelijk zal dit rond zijn 
tegen eind 2018 – begin 2019. De periode daarop 
volgt er opschorting van de werken omdat de 
wegenis zal aangelegd worden.

De oplevering van deze appartementen is voorzien 
begin 2020. 

Renovatie wijk Meuleveld 

Sinds september is het architectenbureau Van 
Hecke en Suls uit Wilrijk begonnen met de 
huisbezoeken in de wijk Meuleveld. Dit doen ze 
om uit te kunnen maken welke soort renovatie 
het meest geschikt is voor de verschillende types 
van woningen. Iedere woning zal apart bezocht 
worden. Als je nog geen bezoek kreeg dan is het 
weldra jouw beurt.

Van zodra hun rapport binnen is, worden jullie 
op de hoogte gehouden van alle mogelijke verdere 
stappen die gezet worden en van een meer 
uitgewerkte planning.

Fietsenberging en  
buitenaanleg Esdoornstraat

Samen met de wegeniswerken in Berkenhof 
zal de afwerking gebeuren voor de 6 bewoners 
van de Esdoornstraat. Zij krijgen eveneens 
een fietsenberging en het overige deel wordt 
overgedragen aan het openbaar domein.

Oproep aan..
De bewoners van wijk  
Groeneweg
Sinds kort is er gestart met een buurtwerking 
voor de wijk Groeneweg. Eén van de 
initiatieven is om een buurtfeest te organiseren. 
Vermoedelijk zal dit in de loop van de maand 
april 2019 doorgaan. Om alles in goede banen 
te leiden, zijn de trekkers van de buurtwerking 
op zoek naar extra gemotiveerde vrijwilligers. 

Indien je interesse hebt, kan je altijd informeren 
bij Ninove- Welzijn.

De bewoners van wijk Eversem
Er is recent een publicatie gebeurd voor het 
aanstellen van een nieuwe ontwerper voor 
de vervangingsbouw van de wijk Eversem 
in Okegem. Het oorspronkelijke opzet blijft 
hetzelfde: 4 woningen worden openbaar 
verkocht en 28 woningen worden afgebroken. 
De 3 bungalows zijn in renovatie.

Zoals jullie weten, laten wij ook een 
afvaardiging van de bewoners mee beslissen 
over welk ontwerpbureau de uiteindelijke 
opdracht zal krijgen.

Wie van jullie is geïnteresseerd? Laat het ons 
weten op info@ninovewelzijn.be.
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Wist je dat...?
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Wij een bevraging deden bij alle bewoners van de 
wijk Groeneweg, Pollarewijk en Velzeke in verband 
met de renovatie van hun nieuwe CV- installatie� 

Van de 140 teruggekeerde formulieren zijn er 9 
personen zeer ontevreden en 13 ontevreden. 23 
personen zijn eerder neutraal, 64 hebben een 
tevreden gevoel en 31 personen zijn dan weer zeer 
tevreden.

Het spreekt voor zich dat we de klachten –in 
samenspraak met de aannemer- opvolgen en waar 
nodig (en mogelijk) gevolg aan geven.

De resultaten van de tevredenheidsenquête zie je 
hieronder:

1. 
Uitvoering werken 

door AGTS

5

14

4

1

4

Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer ontevreden

2. 
Verloop werken van 
aannemer tot nazorg

6

13

4

4

2

3. 
Klantvriendelijkheid 

medewerkers van  
de aannemer

12

10

6

2 1

4. 
Informatie aannemer

5

15

4

4
1

5. 
Workshop  

Chappee ketel

3

12

5

2
1

6. 
Algemeen 

(140 deelnemers)

31

64

23

13
9


