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CO, een stille 
moordenaar in 
huis

In de kijker
Project 
“De Twijnderij”

› Infokrant voor de huurders van Ninove Welzijn

Mijn gezinssamen-
stelling wijzigt

Glijdend naar het jaar van 
de verdraagzaamheid!



2

Voorwoord

2018 staat voor de deur. Het is een torenhoog cliché dat 
we bij het begin van een jaar ook terugblikken op het 
voorbije jaar en dat we ons met zijn allen even bezinnen 
of we wel de juiste weg aan het bewandelen zijn. 

Er worden voornemens uitgesproken en keuzes gemaakt. 
Uiteraard blijft Ninove Welzijn (NW) zich inzetten op 
het bouwen van woningen, het renoveren van ons 
patrimonium en het ondersteunen van onze bewoners. 

Naast het fysiek bouwen, zoekt NW ook naar 
oplossingen voor problemen van zijn bewoners en 
proberen we daarbij de kracht van onze huurders te 
versterken.

De nieuwjaarsmaand is de maand bij uitstek om eens iets 
voor een ander te doen. Wij kunnen met gepaste fierheid 
zeggen dat er heel wat bewoners zijn die het hele jaar 
door een steun zijn voor elkaar en die zich belangeloos 
inzetten voor hun buren. 

Onze klemtoon zal in 2018 op verdraagzaamheid liggen 
want laat ons eerlijk zijn: wie woont er niet graag in een 
rustige buurt? Is het niet leuker om bij het zien van jouw 
buren elkaar een vriendelijke goeiedag toe te werpen in 
plaats van scheldwoorden? Biedt het geen gevoel van 
zekerheid te weten dat je ten allen tijde beroep kan doen 
op een buur als er iets verkeerd loopt?

We wensen jullie allen daartoe heel veel inspiratie, 
een goede gezondheid en vooral veel moed om mekaar 
te (ver)dragen, ook als je bang of boos bent. Dat wij 
ook in het nieuwe jaar mogen zoeken naar vormen 
van verbinding. Dat wij muren slopen en bruggen van 
verdraagzaamheid bouwen.

In dit nummer

Voorwoord ......................................2

Dat verdient een bloemetje .....2

Mijn gezinssamenstelling  
wijzigt ................................................3

CO, een stille moordenaar  
in huis ................................................4

Tips tegen vrieskou .....................6

Sneeuwruimen, hoezo? .............6

Nog helpende handen ................7

Bericht aan de bewoners  
van wijk Meuleveld in  
Appelterre .......................................7

In de kijker -  
Project “De Twijnderij” ..............7

Eerstesteenlegging  
Witherenstraat .............................8

Geen structurele leegstand 
meer in onze wijken  ..................8

Redactie
Het SHM-team
SHM Ninove Welzijn cvba
Acaciastraat 1,
9400 Ninove
Tel. 054/31 86 66
info@ninovewelzijn.woonnet.be
www.ninovewelzijn.be

Dat verdient  
een bloemetje…

NW zette twee bewoners uit het appartementsgebouw 
“De Koepoort” in de bloemen. Diane (op de foto) en Yvette 
zetten zich geheel vrijwillig in om de gemeenschappelij-
ke tuin (het binnenpleintje) te onderhouden. Zij hebben 
graag alles spic en span en dat horen wij uiteraard graag.

Bedankt Yvette en Diane om het voor alle bewoners aan-
genaam te maken!
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Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je 
ons dit binnen de maand laten weten. Je huur-
prijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook 
bepaalt je gezinsgrootte welke woning het beste 
bij je gezin past: als je woning te groot of te klein 
wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een 
mutatie. 

Wat laat je zeker weten? 
• Er is een kindje geboren
• Een kind of andere bewoner verlaat de woning
• Je gaat scheiden of uit elkaar met je partner
• Er is iemand overleden
• Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen

Opgelet: 
Als de persoon die bij jou komt wonen een vol-
wassene is, dan moet je dit vooraf laten weten. 
Deze persoon moet voldoen aan alle inschrij-
vingsvoorwaarden voor een sociale woning, 
behalve die van het inkomen. Je woning mag 
niet te klein worden als deze persoon bij jou 
komt wonen. Hij of zij moet ook de huurover-
eenkomst mee ondertekenen.

Als een bijwoonst niet tijdig gemeld wordt, kunnen 
er boetes aangerekend worden. Dit wordt aanzien 
als domiciliefraude.

Wat is domiciliefraude?
Domiciliefraude is een vorm van sociale fraude die 
strafrechtelijk wordt vervolgd. Een huurder van 
een sociale woning moet zijn domicilie hebben op 
het adres van de huurwoning.

Er bestaan verschillende vormen:
• als huurder je huurwoning niet bewonen;
• je woont wel in de huurwoning, maar je bent er 

niet gedomicilieerd;
• je laat iemand extra inwonen in jouw huurwo-

ning zonder dit aan ons te melden 

Als sociale verhuurder krijgen wij bericht in de 
kruispuntbank over jouw gezinssituatie. Wij zijn 
dan verplicht hiermee aan de slag te gaan. Andere 
domiciliefraudes worden ontdekt door onze eigen 
controles of door berichtgeving van derden. 

Elke melding van domiciliefraude wordt onder-
zocht (ook anonieme klachten). Wij gaan zelf op 
onderzoek uit en verzamelen voldoende objectieve 
bewijzen. Op termijn kan dit leiden tot het opzeggen 
van de huurovereenkomst.

We kunnen het dossier ook overmaken aan de toe-
zichthouder. Deze kan dan een proces-verbaal op-
stellen. Dit wordt verstuurd naar het parket voor 
strafrechtelijke vervolging. Dit kan zowel gevolgen 
hebben voor uitkeringen, huishuur, bewoning,… en 
ook de boetes lopen hoog op. 

Mijn gezinssamenstelling wijzigt. 
Moet ik dit als huurder zelf melden?



Hoe ontstaat CO of 
koolstofmonoxide?
CO is een geurloos, kleurloos en smaakloos gas dat 
ontstaat bij onvolledige of slechte verbranding van 
alle brandstoffen (aardgas, butaan- of propaangas, 
kolen, stookolie, petroleum, benzine, hout of pellets). 
In een woning vormen verwarmingstoestellen en 
gasgeisers voor de productie van warm water mo-

gelijke bronnen van CO. Deze toestellen hebben 
zuurstof nodig om goed te branden. Als er te weinig 
zuurstof in de kamer aanwezig is, wordt het gevaar-
lijke gas CO gevormd.

Bij radiatoren en elektrische verwarmingstoestellen 
kan er dus geen CO ontstaan omdat er geen vlam 
aanwezig is. 

Bij centrale verwarming kan CO enkel ontstaan in 
de ruimte waar de ketel staat. 

Opgelet: 
CO kan ook door kieren komen of samen met ver-
brandingsgassen uit een aanpalende ruimte komen. 
Zo kan CO dus wel in kamers terecht komen waar 
geen vlam brandt.

4   

Jaarlijks worden meer dan 1000 
mensen in ons land slachtoffer van 
CO-vergiftiging. Tijd dus voor een 
woordje uitleg.

CO, een stille  
moordenaar in huis
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Signalen?
Een CO-vergiftiging geeft weinig uitgesproken 
symptomen. Daarom spreken experts dat men best 
op volgende zaken kan letten en in welbepaalde om-
standigheden:

• Onwel worden in een badkamer waar er een 
heetwatertoestel op gas aanwezig is

• Indien meerdere personen in het gezin klagen 
over duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en 
braken én als die symptomen steeds opduiken in 
dezelfde ruimte

Tips om CO-vergiftiging te  
voorkomen
• Zorg voor verse lucht 

• Het verluchten van elke kamer waar je regelma-
tig komt, is zeer belangrijk

• Plak geen kieren van ramen en deuren dicht (ook 
geen ventilatieroosters)

• Gebruik geen verplaatsbare verwarmingstoestel-
len (tenzij elektrische)

• Sluit geen dampkap of droogtrommel op de 
schoorsteen aan

• Laat de vakman binnen om het periodiek onder-
houd van waterverwarmers en verwarmingske-
tels uit te voeren.

• Controleer regelmatig de kleur van de vlam van je 
gastoestel. Een blauwe vlam is normaal, een gele 

vlam wijst op een onvolledige verbranding en een 
risico op CO

• Kijk je toestel na op sporen van roet of roest

• Gebruik geen barbecue binnenshuis

• Laat uw auto niet met draaiende motor achter in 
een gesloten garage

Eerste hulp
Wat moet je doen wanneer iemand een CO-vergif-
tiging heeft? 

• Op je eigen veiligheid letten

• Open eerst ramen en deuren

• Schakel het toestel uit en draai de gaskraan dicht

• Is de persoon bewusteloos: bel 112 en breng hem 
indien mogelijk  uit de kamer

Wist je dat...
• alle nieuwe CO-melders een beveiliging 

hebben? Die schakelt het toestel uit als er 
te weinig zuurstof in de lucht is of als de 
schoorsteen niet goed trekt. 

• je moet zorgen voor een goede verluchting 
bij mist, windstil of zacht weer? In het weer-
bericht wordt dan ook telkens een waar-
schuwing gegeven.
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Wist je dat…

... het gemeentelijk politiereglement bepaalt dat 
elke burger verplicht is de stoep voor zijn eigen wo-
ning ijs- en sneeuwvrij te houden?

Mocht je dit niet doen, dan riskeer je een gemeente-
lijke administratieve boete (GAS- boete). 

In de appartementsgebouwen rust deze verplich-
ting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloer-
se verdieping tenzij iets anders geregeld is tussen de 
bewoners van het gebouw.

Tip: 
Gooi de geruimde sneeuw niet voor de deur 
van jouw buur!

1. Controleer of de hoofdkraan wel goed afsluit en 
zorg ervoor dat uw waterleidingen en waterme-
ter niet kunnen bevriezen

2. Warmte geeft de beste bescherming (laat de 
verwarming ook aan wanneer u buitenshuis 
bent, weliswaar enkel bij vrieskou en dan ook 
op 15°C) 

3. Breng isolatie aan rond watermeters, kranen 
en leidingen die zich in onverwarmde ruimtes 
bevinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
kelder, de garage, de zolder. Goede isolatie hoeft 
niet duur te zijn: oud krantenpapier en vodden 
zijn ook ideaal!

4. Maak alles goed tochtdicht, want tocht in com-
binatie met vorst zijn de grootste vijanden van 
leidingen

5. Laat buitenkraantjes die je niet gebruikt leeg 
lopen 

6. Houd de contactgegevens van uw watermaat-
schappij (en loodgieter) bij de hand voor noodge-
vallen.

Tips tegen vrieskou 
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn waterleidingen niet bevriezen?

Sneeuwruimen, 
hoezo?
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Nog helpende 
handen
In de Witherenstraat zijn er dan weer 2 helpers voor 
het vervangen van de lampen in de gemeenschap-
pelijke delen. Jan en Vincent (op de foto) hadden 
zich kandidaat gesteld om -waar nodig- de lampen 
te vernieuwen. Ze doen dit geheel vrijwillig. Wij 
kunnen jullie verklappen dat ze ons geregeld een 
professionele inventaris doormailen met de stand 
van zaken.

NW dankt Jan en Vincent van harte. Jullie zijn 
een enorme en vooral welgekomen hulp voor ons!

Bericht aan de bewon-
ers van wijk Meuleveld 
in Appelterre

Zoals jullie weten, deden wij een publicatie voor 
een architectuurwedstrijd om onze 128 woningen 
te renoveren. Vooral problemen met de daken, de 
gevels en vocht zijn de meest voorkomende elemen-
ten die werden aangehaald door jullie. Enkele be-
woners stelden hun deuren open zodat kandidaat - 
ontwerpers hun plan van aanpak konden opmaken. 
Er werden 9 dossiers opgevraagd en 4 architecten 
kwamen ter plaatse op het afgesproken moment. 

Helaas heeft er uiteindelijk geen enkele architect 
een dossier ingediend op 28 november waardoor 
we opnieuw moeten aanbesteden (met de gekende 
termijnen). 

Uiteraard gaan we eerst onderzoeken welke za-
ken er in ons bestek anders kunnen omschreven 
worden zodat we alsnog één of meer gegadigden 
vinden. Dezelfde bewoners die ons hielpen bij de 
opmaak van het eerste bestek zullen opnieuw ge-
vraagd worden om mee te denken.

In de kijker
Project “De 
Twijnderij”
Teledienst vzw en NW deden mee 
aan de oproep van Minister Homans 
rond de projectaanvraag “proefom-
geving voor experimentele woon-
vormen”. De Vlaamse Regering 
keurde van de 48 aanvragen 28 pro-
jecten goed. Wij kregen eveneens 
een positieve beoordeling, maar 
spijtig genoeg geen subsidie!

Wat houdt dit project in?

Wij kopen het gebouw naast Teledienst vzw aan 
en gaan er 9 woonentiteiten (1 appartement en 8 
studio’s) bouwen met als gemeenschappelijke de-
len: de garage, de fietsenberging, een woonruim-
te, terrassen en een wasplaats. Het appartement 
zal opnieuw in handen komen van Teledienst vzw 
en zij zullen daar hun sociale kruidenier in onder-
brengen.

Ons streefdoel is om een goede mix te voorzien 
van valide en mindervalide bewoners en dit in 
het concept van co-housing en solidair wonen. 
Alle studio’s zijn aangepast voor mindervaliden. 
De begeleiding van de bewoners zal in onderling 
overleg gebeuren en met de ruimte om externe 
partners te betrekken. De plannen zijn van de 
hand van Bart Meganck (Osk-ar architecten uit 
Dilbeek).

Met dank  aan Teledienst 
vzw
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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 donderdag- 
namiddag.

Herstelling van verwar-
ming (Cofely Services): 
053/63.12.20

Belangrijke mailadressen:

Voor alle mogelijke vragen:  
info@ninovewelzijn. 
woonnet.be

Voor alle technische  
problemen:  
technischedienst@ 
ninovewelzijn.woonnet.be

De woningen die leeg komen te staan in de Pollarewijk en de wijk 
Eversem in Okegem worden -in afwachting van afbraak- vanaf nu 
verhuurd aan het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). 

Het CAW verhuurt deze woningen op zijn beurt aan personen die een 
tijdelijke opvang nodig hebben. De begeleiding en bijhorende con-
troles gebeuren ook door medewerkers van het CAW. De woningen 
worden eveneens door hen volledig in orde gezet zodat ze toch nog 
verhuurbaar zijn volgens de opgelegde regels.

Ninove Welzijn was vragende partij om deze samenwerking vorm te 
geven omdat we zo ondermeer vandalisme kunnen beperken en de 
buurtbewoners gerust kunnen stellen. En de belangrijkste reden blijft 
bovendien dat we hierdoor ook mensen in nood een (tijdelijk) onder-
dak kunnen verlenen. 

Eerste- 
steenlegging 
Witherenstraat

Op 13 november 2017 vond de 
eerste steenlegging plaats voor de 
bouw van onze 15 sociale appar-
tementen en 8 garageboxen in de 
Witherenstraat. 

Geen structurele leegstand 
meer in onze wijken 

Ook het PTI Ninove krijgt een leegstaande woning ter beschik-
king als educatief materiaal om hun leerlingen in de praktijk o.a. 
de elektriciteit te laten vernieuwen. Op die manier kunnen ze 
zich nog beter inleven in hun latere werkdomein.

NW wenst de leerlingen en hun leerkrachten veel studiegenot! 
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