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2

Voorwoord

De Sociale Huisvestingsmaatschappijen vieren feest! 
Op 13 oktober is het dan ook sociaal wonendag omdat 
de eerste SHM 100 jaar geleden geboren werd.

Ninove-Welzijn wil hier uiteraard ook van de partij 
zijn en stelt die dag haar werf in Berkenhof open en 
zal ook een rondleiding geven in de Pollarewijk. 
Hierbij zal vooral toelichting gegeven worden over 
onze plannen en kan men vaststellen dat een SHM 
zoveel meer is dan een hoop stenen vakkundig op 
elkaar plaatsen.

Dagelijks horen we wel ergens het woord 
duurzaamheid vallen. Niet voor niets het jaarthema 
van Ninove-Welzijn.

Het woord duurzaamheid wordt daarbij gebruikt in 
al zijn facetten. Eerst en vooral wordt daarbij gedacht 
aan de juiste materialen zodanig dat de levenscyclus 
van de woningen en appartementen die we bouwen, 
optimaal is. Het betekent ook dat zuinig en efficiënt 
wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. Dit 
vergt permanente aandacht van onszelf, maar in de 
eerste plaats van de architecten die onze werven 
realiseren.

In de ruime betekenis van het woord hebben we 
allemaal dagelijks met duurzaamheid te maken in 
onze omgang met de natuur en onze leefomgeving.

Om onze woningen goed en volledig te onderhouden, 
hebben we de steun en hulp nodig van onze 
bewoners. Met enige trots kunnen wij stellen dat de 
zomerperiode vlot verlopen is en dat heel wat 
huurders onder jullie in het bezit zijn van groene 
vingers.
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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

Wist je dat?
In de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 29 mei 2019 
werd beslist om maximum 9 
bestuurders te laten zetelen in 
de Raad van Bestuur (RvB). De 
nieuw samengestelde RvB telt 
voorlopig 8 bestuurders. Deze 
nieuwe RvB verkoos Lieven 
Meert als voorzitter.

Volgende editie volgt er meer 
nieuws over de samenstelling 
van de nieuwe Raad van Bestuur.
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Wanneer bomen snoeien?

Tips tegen 
vrieskou

Het is een misvatting dat we bomen alleen maar in 
de winter kunnen snoeien. De snoeiperiode hangt 
af van het soort boom en vooral het type snoei.

In oktober is het ideaal om in de tuin te werken 
en al rekening te houden met het komende jaar en 
vooral de komende winter. Er zijn heel wat bomen, 
struiken, planten en heesters die –vooraleer ze 
in winterslaap gaan- een snoeibeurt kunnen 
gebruiken. Op die manier krijgen ze extra krachten 
om de winter door te komen.

Wat wanneer snoeien?
• De knotbomen zoals de es, eik, els, populier, wilg 

(november t.e.m. februari)
• De fruitbomen : appelbomen, perenbomen, 

kers- en pruimenbomen (tussen januari en 
maart)

• Groenblijvende hagen (vanaf april)
• Buxushagen (mei)
• Esdoorn, kastanje, olm, linde en fruitbomen (tot 

in maart)

• Walnoot, kastanje, esdoorn, berk, haagbeuk (tot 
in september)

• Alle soorten hagen (juni t.e.m. augustus)
• Sommige fruitbomen en struiken o.a. 

kersenbomen, bessenstruiken, vijgenstruiken 
(eind juli t.e.m. september)

Met de koude wintermaanden in het vooruitzicht 
willen we jullie alvast enkele tips meegeven om 
ervoor te zorgen dat de waterleidingen in jullie 
huis niet bevriezen.

1. Laat de buitenkraantjes leeg lopen en bedek 
ze met isolatiemateriaal (eventueel met oude 
vodden en/of krantenpapier).

2. Zet de thermostaatkranen niet helemaal dicht. 
Het vorstsymbooltje is er niet voor niets. Is 
er geen verwarming in een kamer maar wel 
water? Zet dan de binnendeuren open.

3. Controleer of de hoofdkraan wel goed afsluit 
en zorg ervoor dat de waterleidingen en 
watermeter niet bevriezen. Breng dus isolatie 
aan. 

4. Ook tocht is een vijand voor de leidingen, zeker 
in combinatie met vorst dus maak alles goed 
tochtdicht.

5. Zet de thermostaat op ongeveer 15°C in het 
geval je niet thuis bent.



4

Omdat wij het als SHM belangrijk vinden dat onze 

huurders en kandidaat – huurders goed geholpen 

worden, willen we jullie mening horen over hoe 

onze dienstverlening bij jullie overkomt.

Als bewoner ben je namelijk het best geplaatst om 
een oordeel te vellen over jouw woning, de buurt 
waar je woont, onze dienstverlening enzoverder …

Daarom hebben we het gezamenlijk initiatief 
genomen om een tevredenheidsenquête te 
lanceren. Deze gaat over “onze dienstverlening” en 
over “gegevens over u en uw gezin”.

Wie zijn we?
Volkswelzijn uit Dendermonde, Habitare+ uit 
Deinze, De Gentse Haard, De Nieuwe Haard uit 
Ronse, Elk Zijn Huis uit Tervuren, Diest-Uitbreiding, 

Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting, 
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw 
Zele,  Dewaco-Werkerswelzijn uit Denderleeuw 
en Ninove-Welzijn. 

Hulp in Woningnood uit Berlare steunen dit 
initiatief, maar deden recent zelf een tevredenheids- 
enquête bij hun bewoners waardoor ze niet mee 
instappen in de gemeenschappelijke aanpak.

Waarover gaan deze vragenlijsten?

Module ‘dienstverlening’
Je huurt bij een SHM en hebt ons dus af en toe 
nodig voor een bepaalde dienst. Stel: je hebt een 
defect dat je wil laten herstellen of je hebt vragen 
en bijkomende informatie nodig.

Module ‘gegevens over jou en jouw gezin”
Uiteraard over jouw gezinssamenstelling.

Tevredenheidsenquêtes
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Hoe kan je jouw mening geven?
Je zal dus een tevredenheidsenquête krijgen via de 
post. Bij deze enquête zit ook een briefje met een 
code.

• Ofwel vul je dit papieren exemplaar in en bezorg 
je ons dit terug.

• Ofwel volg je de digitale weg. Dan heb je de code 
nodig en vul je gewoon het exemplaar in via 
jouw computer.

Hoe vul je de vragenlijst nu in?
• Je kruist het antwoord aan dat het best bij jou 

past. Soms moet je slechts één antwoord geven, 
soms mag je meerdere antwoorden aankruisen.

• Bij sommige antwoorden kan je zelf nog iets 
aanvullen.

 
Welke vragen kunnen dit zijn?

Hoe tevreden ben je over de medewerkers van onze 
SHM? Hier kan je van “zeer tevreden, neutraal tot 
zeer ontevreden” aanvinken.
• Ik kan de medewerkers gemakkelijk bereiken
• De medewerkers zijn beleefd
• Ze geven me duidelijke informatie
 
Hoe neem je het liefst contact op met onze SHM?
m Per telefoon
m Bezoek
m Per brief
m Per e-mail
m …
 
Hoe goed begrijp je de briefwisseling 
van onze SHM (bijvoorbeeld 
over jouw huur, de afrekening 
van de huurlasten, …)
m Heel goed
m Voldoende
m Onvoldoende
m Heel slecht
m Geen antwoord

Wat gebeurt er met de resultaten?
De bedoeling is dat we in één van de latere edities 
de resultaten bekend maken en dat we per SHM 
meedelen waar de positieve en negatieve punten 
liggen. Uiteraard zal er bij een negatief resultaat 
een uitleg gegeven worden over welke acties er 
ondernomen zullen worden.

We rekenen dus op jullie enthousiaste mede-
werking!

BELANGRIJK OM WETEN: 
jouw antwoorden zijn anoniem. 
Dit betekent dat niemand 
jouw naam of adres kent! Je 
antwoorden zijn echter wel 
belangrijk voor ons. Zo kunnen 
wij bijvoorbeeld te weten komen of 
alleenstaanden meer tevreden zijn 
dan grote gezinnen.
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Niets zo leuk als het nieuwe jaar inluiden met een 
knallend vuurwerk? Toch willen we enkele tips 
en waarschuwingen meegeven:

• Denk aan je huisdier(en) en deze van de buren
• Denk aan je woning en die van de buren
• Kijk na of je in jouw gemeente wel vuurwerk 

mag afsteken op 31 december
• Zorg voor een vergunning indien nodig zodat je 

geen GAS – boete krijgt
• Laat het vuurwerk afsteken misschien over aan 

een professional

Congres voor 
sociale huurders
Met ‘verhuizen zonder zorgen’ kozen de sociale 
huurders van VIVAS (= Vlaams netwerk van 
sociale huurders en bewonersgroepen) opnieuw 
voor een levendig thema voor hun jaarlijkse 
congres. Sommige sociale huurders willen graag 
verhuizen, anderen willen het liefst gewoon in 
hun gekende stekje blijven wonen. Op het congres 
wordt dieper ingegaan op wat de regels zijn, hoe 
dat praktisch in zijn werk gaat en wat sociale 
huisvestingsmaatschappijen allemaal kunnen 
doen als een verhuis noodzakelijk blijkt. 

Dit jaar vindt het congres plaats op zaterdag 30 
november 2019 in Beveren. Noteer deze datum 
alvast in je agenda en hou www.vivas.be in de 
gaten voor het volledige programma.

Sociaal wonendag 
13 oktober
Op zondag 13 oktober vieren we 100 jaar sociaal 
wonen. En dat doen we graag samen met jou: ah ja, 
wij zijn supersociaal! Op de Sociaal Wonendag gaan 
er dan ook 50 bijzondere deuren van duurzame, 
innovatieve projecten en erfgoedpareltjes voor je 
open. Architecturale spitsvondigheden, staaltjes 
van techniek en indrukwekkende werven. Ze 
zijn er allemaal bij. Op heel wat locaties worden 
bovendien extra activiteiten georganiseerd. Doe 
dus mee sociaal!

Welke SHM ‘s zetten hun deuren open of laten 
externen kennis maken met sociaal wonen?
De Nieuwe Haard uit Ronse, Volkswelzijn uit 
Dendermonde, Dewaco-Werkerswelzijn uit 
Denderleeuw, Elk Zijn Huis uit Tervuren, Diest-
Uitbreiding, Sint-Niklase Maatschappij voor 
Huisvesting, Gewestelijke Maatschappij voor 
woningbouw uit Zele en Ninove - Welzijn.

Ontdek het uitgebreide programma op 
sociaalwonendag.be

Opgepast met vuurwerk
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Winnaar  
cadeaubon 

De winnaars van de bon ter waarde van € 30,00 zijn 
Guido en Erna uit de wijk Groeneweg. Zij wilden 
liever niet op de foto, maar bedankten ons uitvoerig 
en zijn superblij dat hun rechtstreekse buren aan 
hen gedacht hebben!

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!

Winnaars van de 
‘kabouter Jos trofee’

Er kan slechts één de winnaar zijn! Via 
verschillende buren en bezoekers kregen we 
te horen dat onze buren van de gelijkvloerse 
nieuwbouwappartementen in de Esdoornstraat 
een goed onderhouden tuintje hebben. Daarom 
krijgen zij dit jaar onze ‘kabouter Jos trofee’ 
overhandigd. 

Er werden meteen plannen gesmeed over wie 
wanneer ‘de wisselbeker’ mag houden.
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Tijdens onze wekelijkse rondgang in de wijken 
hebben we vastgesteld dat het overgrote deel van de 
tuinen mooi verzorgd is. Omdat we zo gecharmeerd 
waren en zijn over de netheid ervan, willen we 
jullie mee laten genieten van enkele sfeerbeelden.

En net daarom wilden we onze bewoners (en niet – 
huurders) uit alle wijken ook eens een kleine attentie 
bezorgen. Iedereen uit de wijk waarvan de tuin er 
telkens mooi bij lag, kreeg een kaartje als dank voor 
de goede zorgen.

Nogmaals bedankt want dankzij jullie mooie tuin 
fleurt de wijk helemaal op!

Mooie tuinen in beeld

Ja maar, wat deden jullie dan als de tuin niet in orde 
was?
In dat geval kreeg de bewoner een bezoekje of een 
telefoontje van de maatschappij, gevolgd door een 
brief. Over het algemeen had dit positieve gevolgen. 
Bij een kleine minderheid waren er andere diensten 
nodig om een handje te helpen.
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Verhuizen van een (te) grote sociale  
woning naar een appartement
Drie dames deden het jullie voor en gingen met ons 
in gesprek over hun verhuisbeweging en beleving 
in de nieuwe woonst.

In 2018 verhuisde Marie-Louise van een grote 
woning met 3 slaapkamers in de wijk Groeneweg 
naar een nieuwbouwappartement in de 
Witherenstraat. Het duurde iets langer vooraleer 
zij een toewijzing kreeg omdat haar inschrijving 
dateerde van nadat de eerste huurders er hun intrek 
genomen hadden. 

De reden waarom ze zich ingeschreven heeft voor 
deze wijk: “nu woon ik nog dichter bij de kinderen en 
meteen ook dicht bij mijn vroegere woonomgeving 
waardoor het minder vreemd aanvoelt. Ik heb 46 
jaar in de Groeneweg gewoond en heb er altijd leuke 
buren gehad, maar het is fijn te weten dat ik plaats 
heb vrijgemaakt voor een gezin met kinderen. Zij 
hadden dergelijke woning nodig. 

In het begin heb ik moeten wennen aan het leven 
in een flat, maar nu voel ik me hier de Koningin 
te rijk en is er ook minder werk want zo’n grote 
woning vraagt wel wat onderhoud. Mijn buren zijn 
ook allemaal fijne mensen en het samenleven in één 
gebouw geeft me best wel een veilig gevoel.”

Wat de verhuis betreft, had zij hulp van de kinderen, 
kleinkinderen en vele vrienden.

Agnes woont sinds 2018 in een appartement in de 
Polderbaan, in het centrum van Ninove. Voordien 
woonde ze meer dan 20 jaar in een woning in de 
wijk Groeneweg. Ook voor haar werd de woning te 
groot.

Zij kreeg voldoende hulp en steun bij de verhuis en 
is enorm opgetogen over de schoonheid en de ligging 
van haar appartement. Als kers op de taart heeft ze 
ook nog heel fijne buren en dat is toch wel mooi 
meegenomen!

Onze derde huurster Anne-Marie (staat liever niet 
op de foto) woont sinds enkele maanden in een 
gelijkvloers appartement in de Witherenstraat. 
Voordien woonde ze meer dan 20 jaar in de 
Groeneweg, samen met haar man. Spijtig genoeg 
heeft hij de verhuis net niet meer meegemaakt.

Ook Anne-Marie kreeg steun van haar kinderen 
en familie om de verhuis te regelen. Ze wilde ook 
zelf naar een kleinere woonentiteit omdat de 
woning drie slaapkamers telde en een grote tuin. 
“Als koppel of alleenstaande wordt dit te groot om 
te onderhouden. Witherenstraat was ideaal omdat 
het in de buurt van onze vroegere woonomgeving 
ligt. Bovendien heb ik allemaal fijne buren wat de 
aanpassing in mijn flat uiteraard gemakkelijker 
maakt.” Ook Anne-Marie heeft het zich nog geen 
dag beklaagd dat ze verhuisd is en ze kijkt alvast uit 
naar het afgewerkte park. 

Deze drie dames kregen wel ondersteuning van 
familie en vrienden om hun verhuisbeweging rond 
te krijgen.

Wat je kan doen indien je niet kan rekenen 
op dergelijke entourage zullen we volgende 
editie toelichten. 

We zullen dan ook enkele bewoners aan het 
woord laten die door ons moesten verhuizen 
omwille van renovatie- of vervangingsbouw. 
Evenals welke ondersteuning er van ons kan 
gebeuren want ook wij hebben hierin een 
leerproces.
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De ruimtelijke kunstenaars Sarah De Schepper en 
Anita Nevens speelden in op de tijdelijk leegstaande 
woningen. Ze namen hun intrek in 2 woningen 
in de Pollarewijk om met de lege ruimte en 
achtergelaten sporen creatief aan de slag te gaan. Ze 
hoopten deze nieuwe ervaringen te verwerken in 
hun persoonlijke beeldtaal en hiermee de huidige, 
‘tijdelijke’ en blijvende bewoners van de wijk een 
bijzondere kijk te bieden. 

Bij aanwezigheid stond de deur open voor 
nieuwsgierige wijkbewoners om met hen in 
interactie te gaan.

Open atelier in leegstaande panden

Pollarewijk

Het is eindelijk zover! Sinds 23 september 2019 is 
aannemer Dethier bezig met de afbraakwerken en 
de opbouwwerken in de Pollarewijk. Samen met de 
architecten van 2DVW zullen ze trachten de eerste 
fase rond te hebben tegen eind 2021.

Deze aannemer werd gegund na een lange periode 
van onderhandelen met de 3 ingeschreven 
aannemers. Dethier zal de woningen bouwen voor 
het bedrag van €13.388.131,21 (exclusief BTW)

Werfnieuws
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Op 13 oktober 2019 is het sociaal wonendag. We 
vieren namelijk 100 jaar sociale huisvesting! 
Ninove-Welzijn werkt eveneens mee aan deze 
feestelijke dag.

Wat kan je bezichtigen?

Zondag 13/10 om 10u - 12u: bezichtiging van de werf 
Berkenhof onder begeleiding van de architect Filip 
De Mulder, van NW en de aannemer Wyckaert. 

Tip: trek gemakkelijke schoenen aan want je komt 
op een werf terecht! Liefst geen hoge hakken.

Zondag 13/10 van 14u - 17u: rondleiding in de 
Pollarewijk te Ninove onder begeleiding van de 
architecten 2DVW (voor nieuwbouwproject) en 
Prisma-architecten (voor renovatieproject). 

Je kan tevens kennis maken met de verschillende 
organisaties waaraan NW haar huizen tijdelijk 
verhuurt alsook aan de kunstenaars die een open 
atelier hielden in één van de woningen. 

Inschrijven is verplicht via info@ninovewelzijn.be 
of via 054/31.86.66. Er wordt ook aan de kinderen 
gedacht!

Sociaal Wonendag 
13 oktober 2019
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Het is dagelijks in de pers. Energie wordt duurder, 
het klimaat warmt op en we moeten allemaal een 
tandje bijsteken om er snel iets aan te doen.

Ook Ninove - Welzijn kan niet achterblijven. 
Dankzij een groot project , ASTER genaamd (mee 
ondersteund vanuit de Europese Unie) wordt een 
groot investeringsprogramma gestart voor het 
plaatsen van zonnepanelen op daken van sociale 
woningen.

In het kader van de strijd tegen de 
klimaatopwarming en de noodzaak om in te 
zetten op alternatieve energiebronnen, nemen wij 
als SHM onze verantwoordelijkheid. Als sociaal 
gedreven organisatie hebben we natuurlijk nog 
een extra belangrijk doel : het bestrijden van de 
energiearmoede en zoveel mogelijk sociale huurders 
laten meeprofiteren van het zonnevoordeel! Want 
niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen 

(bijvoorbeeld daken die gericht zijn naar het 
noorden).

De solidariteit tussen de huurders en de 
faire verdeling van het zonnevoordeel is 
daarom belangrijk voor ons. Samen met onze 
energieconsulent hebben we daarom een systeem 
uitgedacht om dit mogelijk te maken.

Wat kan je doen als huurder?

Belangrijk is dat IEDEREEN zich registreert op 
een centraal platform : www.zonnevoordeel.com.  
Door het verzamelen van jouw gegevens kunnen 
we tussen de geregistreerden het zonnevoordeel 
verdelen. Het resultaat is groene en meer goedkope 
energie voor iedereen!
Mocht het jou zelf niet lukken om je te registreren 
dan kan je steeds contact opnemen of even 
langskomen voor hulp.

Groene energie voor iedereen
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