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Voorwoord

De opmerkzame lezers onder jullie hebben het 
ongetwijfeld reeds ontdekt: onze krant zit vanaf nu 
in een ander jasje.

In het jaar van de duurzaamheid lijkt het ons logisch 
dat wij op alle mogelijke vlakken pogen inspanningen 
te doen om onze bijdrage te leveren aan het milieu.

Tot zelfs bij het versturen van dit krantje. Hierbij wordt 
nu voor het eerst gebruik gemaakt van biofolie. Dat 
betekent eenvoudigweg dat de verzendverpakking 
uit hernieuwbare grondstof bestaat. Een dergelijke 
folie is immers volledig composteerbaar dus uitermate 
milieuvriendelijk.

Zoals jullie weten is NW zich ook sterk milieubewust 
bij het opzetten van nieuwe en grote projecten. Dit 
belet niet dat iedereen van ons ook thuis zijn of haar 
steentje kan bijdragen. Onder het motto “vele kleintjes 
maken een groot”.

Verder in deze krant kunnen jullie bijvoorbeeld lezen 
hoe oordeelkundig omgesprongen kan worden met 
schoonmaakproducten. Nuttige tips die niet enkel 
positief uitvallen voor onze omgeving, maar ook voor 
onze portemonnee!
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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.

Herstelling van verwarming  
(Cofely Services): 053/63.12.20

Mailadres
info@ninovewelzijn.be

WIN  
de tuinkabouter Jos trofee 
Heeft jouw buur de mooiste tuin of denk je zelf in 
aanmerking te komen voor de titel ‘pareltje van een tuin’? 

Laat het ons weten en misschien win jij of je buur een 
waardebon van € 30,00 van een tuincentrum uit de 
buurt én onze tuinkabouter Jos – trofee!
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Onderhoud tuin
Tuin 

Verwijder het onkruid in uw (voor)tuin en maai 
het gras om de 2 weken in de zomer en de lente. 
Regelmatig maaien houdt jouw gras mooi en gezond. 

Snoei struiken, planten en hagen ieder jaar en let op 
met bamboe en  klimplanten (bijvoorbeeld klimop). 

Verzamel en begraaf geen afval in jouw tuin. 

Ongedierte in de tuin

Let op met het gebruik van chemische bestrijdings
middelen in de tuin. Producten die ongedierte 
bestrijden zijn immers ook slecht voor onze 
gezondheid. 

Onderhoud dakgoot en opritten

• Reinig de dakgoot 2x per jaar (bijvoorbeeld in 
december en april). Wacht tot de dakgoot droog is 
en veeg het droge vuil op met een vuilblik

• Schuur opritten en paden om de 6 maanden (dit 
houdt ondermeer onkruid tegen). 

• Zijn er olie – of vetvlekken op uw oprit of terras? In 
de doehetzelfzaak kan je ecologische producten 
vinden om deze vlekken te verwijderen. 

Tips hierbij:

• Gebruik een lokdoos voor mieren in de plaats van een spuitbus.

• Gebruik een muizenval of een machine met geluidsgolven om muizen te bestrijden.

• Maak een egelhuis, zodat egels kunnen overwinteren in jouw tuin. Egels voeden zich vooral met kevers, 
regenwormen, spinnen, slakken, duizendpoten en rupsen.

• Gebruik slakkenvallen of biologische slakken korrels om jouw planten te beschermen. 

• Wist je dat een lieveheersbeestje bladluizen aanpakt? Niet wegjagen dus!

• Heb je een wespen of bijennest in jouw tuin? Bel de brandweer!

• Enkele stukjes kruidnagel in een kommetje water of in een partje van een sinaasappel of citroen,  
zullen ervoor zorgen dat de wespen jouw tafel overslaan. 

• Heb je last van kleine fruitvliegjes? Giet een restje fruitsap of frisdrank in een glas en doe er een folie 
over. Prik in de folie enkele gaatjes met een tandenstoker. De vliegjes gaan in het glas en komen er niet 
meer uit. 
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Hoezo leegstand  
bij sociale woningen?
Recent hoorde je nog in het nieuws dat duizenden 
sociale woningen leeg staan. Hoe kan dit gebeuren, 
zeker als je weet dat de wachtlijsten steeds groter 
worden?
Hieronder lichten we graag toe welke de mogelijke 
oorzaken van leegstand zijn bij een Sociale Huis
ves tings maatschappij en wat het verschil is tussen 
structurele leegstand en frictieleegstand.

Structurele leegstand?
Sommige huizen staan leeg, in afwachting van 
afbraak of renovatiewerken. Dit heet structurele 
leegstand. De bewoners van deze wijken moeten 
(tijdelijk) verhuizen naar een andere locatie binnen 
ons patrimonium. Deze verhuisbewegingen kunnen 
nooit allemaal op hetzelfde moment gebeuren.

Enkele SHM ’s gaan overeenkomsten aan met 
(welzijns) organisaties om deze leegstaande panden 
een tijdelijke invulling te geven. Bijvoorbeeld: 
verhuringen aan het Centrum Algemeen Welzijns
werk (CAW) voor mensen die zich in een crisissituatie 
bevinden.

Frictieleegstand?
Dat is de leegstand die ontstaat tussen twee 
verhuringen door. Elke SHM probeert om de woning 
op zeer korte tijd (een gemiddelde van 1 maand) in 
orde te krijgen om opnieuw te verhuren. Soms is dat 
niet haalbaar omwille van uiteenlopende redenen. 
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We zetten hieronder alle mogelijke oorzaken van leegstand op een rijtje:

1. Korte opzegtermijnen

 Als een huurder verhuist naar een rusthuis moet de huurder één maand opzeg geven. De nieuwe 
huurder heeft vaak ook een opzegtermijn te respecteren van drie maanden dus hierdoor ontstaat er 
vaak leegstand. Daarnaast dienen wij ook bij het toewijzen van een woning 15 dagen te wachten op 
de goedkeuring van de toekomstige huurder.

 Dezelfde opzegtermijn van één maand geldt bij het overlijden van de huurder.

 Ook de mensen die een mutatie krijgen, kunnen op korte termijn verhuizen.

2. Geen erfgenamen of verwerping nalatenschap

 Sommige woningen staan dan weer leeg doordat de huurder is overleden en er geen erfgenamen zijn 
of omdat de erfgenamen de erfenis weigeren. Het kan dan tot 6 maanden of langer duren vooraleer 
wij de woning mogen betreden en deze leegmaken en in orde zetten voor een nieuwe verhuring.

3. Onderhoud woning

 Het gebeurt wel eens dat er een woning in slechte staat wordt achtergelaten en dat wij grondige 
herstellingswerken moeten (laten) uitvoeren. Dit kost tijd en ook veel geld!

4. Weigering woningen kandidaat  huurders

 Sommige SHM ‘s hebben niet meteen een nieuwe kandidaat – huurder doordat er al eens geweigerd 
wordt. 

5. Grondige renovatiewerken en afbraak

 Soms staat de woning een tijdje leeg, omdat wij in bepaalde reeksen van woningen bepaalde werken 
willen uitvoeren, bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe keuken, of het leggen van een nieuwe 
vloer.

6. Verkoop woningen

 Het kan ook zijn dat een SHM beslist om een pand te verkopen. We zijn verplicht om dit via openbare 
verkoop te organiseren.
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Wist je dat?
Onze huurderskrant vanaf juli 2019 in 

een nieuw milieuvriendelijk jasje steekt? 

Biofolie genaamd. Ook wij dragen ons 

steentje bij voor een beter milieu want deze 

folie is composteerbaar en milieuvriendelijk.

Zorg voor uw veiligheid

Woon je in een appartement?

Hou dan rekening met volgende zaken:

• Barbecue in de zomer kan leuk zijn, maar is 
verboden op terrassen van onze appartementen. 
Kijk na in jouw huurreglement of een elektrische 
BBQ eventueel kan.

• Plaats je terras niet overvol: het is enerzijds een 
gevaar naar draagkracht en anderzijds kunnen 
veel spullen ongedierte aantrekken en zelfs 
andere mensen verwonden wanneer dit van het 
terras zou waaien.

• Hou de gemeenschappelijke gangen vrij. Dit 
betekent: geen enkel decoratieelement voorzien. 
Dit is in uw eigen belang. Als er brand zou uitbreken …

• Sluit de gemeenschappelijke inkomdeur zodat er 
geen ongenode gasten binnen kunnen komen.

• Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeen
schap pelijke delen 

• Kinderen onder de 12 jaar mogen niet alleen 
in de lift! De deuren van de lift mogen ook niet 
geblokkeerd worden.

Algemeen 

• Het gebruik en stockeren van gasflessen is verboden

• Tip: ga je op vakantie? 
 Draai de waterkraan dicht als je voor lange tijd 

afwezig bent. 
 Laat je brievenbus ledigen door een buur of familie.

De meeste ongelukken gebeuren in huis. Daarom willen wij jullie nogmaals op enkele gevaren wijzen en 
tips aanreiken waarmee je problemen kan vermijden.



Tania volgde de workshop ‘Gezondheidsstraat 
13’. Ook zij was enorm tevreden en wilde ieder-
een uit de wijk overtuigen om ook eens langs te 
komen in de woning. 

“Het zijn eenvoudige gemakkelijke tips die me-
teen toepasbaar zijn. Iedereen kan het en het is 
goedkoop ook!”
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Enkele volgers aan het woord

Wist je dat?
Onze demowoning in de loop van de 
maand juni gebruikt werd door de 
stad Ninove en Logo Dender vzw. Alle 
geïnteresseerde inwoners van Ninove 
konden zich dus inschrijven voor een 
rondleiding in de woning.

Demowoning  
In de vorige huurderskrant hadden we het al over 
onze demonstratiewoning GEZOND (t)HUIS in de 
Pollarestraat 113 in Ninove. Jullie kregen de kans 
van ons om drie gratis workshops te volgen en om 
een rondleiding te krijgen in de demowoning.

De opkomst was aan de lage kant, maar zoals altijd 
hadden de afwezigen ongelijk. Wij kregen in elk 
geval een massa tips en ideeën om onze woning 
naar de toekomst toe gezonder te maken.

Roger Fonteyn en Jeanine Van Praet volgden de workshop 
‘Proper Thuis’ en waren enorm opgetogen over de uitleg 
en aanpak van de workshop. Ze kregen tips om vocht te 
bestrijden en hoe je best kan ventileren en verluchten. 

“Blijkbaar gebruikten wij teveel producten en luchtver-
frissers en zijn deze niet goed voor de gezondheid!”

Op de vraag of er ook mindere punten waren aan de  
namiddag, zeiden ze spontaan “neen, het was zeer leerrijk 
en vooral een goed en mooi initiatief van NW!”
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Feestelijke inhuldiging 
Witherenstraat
Op 22 mei 2019 werden de 15 
nieuwbouwappartementen in de 
Witherenstraat feestelijk ingehuldigd. 
Aannemer Damman uit Deerlijk 
en Osk-ar architecten uit Dilbeek 
bouwden deze appartementenblok met 
8 garages, fietsenberging en 2 private 
parkeerplaatsen voor het bedrag van 
1.806.995,86 euro. In dit bedrag zitten 
ook de fietsenbergingen van de 3 andere 
blokken in dezelfde wijk. 

Er zijn 12 appartementen met 2 
slaapkamers, 1 met 3 slaapkamers en 2 
met 1 slaapkamer (waarvan 1 volledig 
aangepast voor een rolstoelgebruiker).

Allerlei leuke tips voor  
een betere gezondheid en 
een beter milieu: 
Wat heb je het best in huis om te poetsen? 
• Azijn
• Sodakristallen
• Groene/bruine/zwarte zeep / marseille 

zeepvlokken
• Allesreiniger
• Microvezeldoekje

Wat heb je best niet in huis om te poetsen?
Als er een gevarenlogo (rode/oranje ruit) op de fles 
staat, is dit geen gezond product.

Maar moet ik dan mijn toilet ook poetsen met 
soda(kristallen) en azijn? En wat met mijn was?
Ja, deze producten zijn het minst schadelijk en zijn 
even goed om te gebruiken. Als je graag een fris 
geurtje hebt, kan je er eventueel enkele druppels 
van een etherische olie naar keuze aan toevoegen.
En zelfs voor de was kan je beter azijn gebruiken.

Wat als mijn leidingen verstopt zijn?  
Gebruik een zeefje in de doucheafvoer en 
spoelbakken om verstoppingen te voorkomen.
Gebruik opgeloste soda(kristallen) om te ontstoppen 
ipv ontstopper.

Wat als er een ‘vies’ geurtje in huis hangt? 
Azijn is een goeie ontgeurder. Zet een potje met 
water en azijn in huis als je bijvoorbeeld de frietketel 
hebt gebruikt. De geur zal verdwijnen!

Last van fruitvliegen?
Neem een bokaal met wat appelsap/frisdrank. 
Bedek dit met folie en maak hier enkele gaatjes in. 
De vliegen kunnen er in, maar niet meer uit. 

Hoe zit het met koken en vocht?
Probeer jouw deksel op de kookpot te houden, dit 
zorgt het minst voor vochtafscheiding.
Laat je dampkap tot minimum 15 minuten na het 
koken aanstaan.
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Werfnieuws
Buitenaanleg Witherenstraat

Buitenaanleg Doornwijk

HET GAAT VOORUIT
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Buitenaanleg Esdoornstraat

Nieuwbouw Denderwindeke

Aannemer Everaert – Cooreman heeft de opdracht 
binnengehaald voor de bouw van 36 sociale 
appartementen en een ontmoetingsruimte op de 
OCMW-site in Denderwindeke. Het bestelbedrag 
is € 5.900.952,23.

Werfnieuws
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Buitenaanleg Berkenhof
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Zet je schrap!
Volgende wijken en bewoners krijgen binnenkort 
een bezoekje van NW:
- Achturenwijk (Achturenstraat en 

Brusselsesteenweg)
- Appartementsgebouw ‘De Koepoort’ (Graanmarkt 

en Cl. Behnplein)
- Bleekstraat
- Polderbaan
- Pollarewijk (Pollarestraat, Parklaan, Vredelaan, 

Nijverheidslaan, Vooruitgangstraat, 
Vrijheidsstraat, Kluisweg, Arbeidsstraat)

Je wordt hiervan op voorhand verwittigd.

En elke wijk krijgt ook opnieuw een 
bewonersvergadering. Hou je brievenbus in de 
gaten en denk al eens na over wat je wil praten en 
welke zaken je wil verbeteren en welke zaken je al 
goed vindt. Bij goed weer komen wij zelf naar de 
wijk met onze stoelen en een drankje.

Een uitnodiging volgt nog.

Iedereen 
proper
De gemeenschappelijke delen van de 
appartementsgebouwen in de wijk Meuleveld 
in Appelterre, Bleekstraat, de Achturenwijk 
en de Koepoort worden binnenkort volledig 
geverfd. De aannemer houdt ons op de 
hoogte van zijn agenda en zal iedereen tijdig 
verwittigen wanneer hij langskomt.

Veiligheid 
boven alles

In de appartementsgebouwen Witherenstraat, 
Doornwijk en Koepoort worden binnenkort 
camera’s voorzien in de gemeenschappelijke hal en 
de fietsenberging.


