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Voorwoord

Het jaar 2018 loopt op zijn einde. We ronden dus 
ook het jaarthema ‘verdraagzaamheid’ af en kijken 
reikhalzend uit naar het jaarthema voor 2019, 
namelijk ‘duurzaamheid’. 

Jullie konden met zijn allen deelnemen aan de 
bewonersvergaderingen die in het teken van 
verdraagzaamheid stonden. Samen zijn we op 
zoek gegaan naar een gedragen procedure die het 
samenleven in onze wijken aangenamer kan maken. 
We denken dan ook dat we erin gelukt zijn om een 
werkwijze te hebben uitgewerkt die door jullie is 
goedgekeurd. Bedankt aanwezigen voor de tips en 
ideeën.

We hebben weer veel geleerd en ook genoten van 
jullie fijne reacties en hoe jullie met problemen 
omgaan. In deze editie kan je dan ook één van 
de meest hartverwarmende verhalen lezen. We 
verzamelden ook enkele leuke uitspraken.

Dat we blijven inzetten op renovatie van ons 
patrimonium spreekt voor zich. Welke wijk 
binnenkort aan de beurt is, kunnen jullie rustig 
lezen.

En nu de koude wintermaanden! Rekening houdend 
evenwel met de hartverwarmende contacten die er 
tussen onze bewoners van onze wijken bestaan, kan 
dat een periode zijn met heel wat charmes!
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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

SHM Ninove-Welzijn 

wenst jullie een 

gelukkig en gezond...
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Elke Sociale Huisvestingsmaatschappij krijgt 
regelmatig klachten over duiven die voor overlast 
zorgen. Vaak zijn het dezelfde klachten: er zijn te 
veel duiven, ze vervuilen de buurt, …

Wist je dat… ?
Het verboden is om duiven en andere vogels eten 
te geven? Dit mag niet op de openbare weg, op 
vensterbanken, in parken, pleintjes, .… Je kan er 
namelijk een GAS- boete voor krijgen.
Ook in onze appartementsgebouwen vragen wij 
om dit niet te doen!

Waarom geef je best geen eten aan duiven?
• Het trekt andere vogels aan
• Het trekt ongedierte aan

• Het geeft vervuiling (etensresten op terrassen of 
gazon en vogelpoep)

• Deze beesten kunnen ziektes overdragen
• De nesten op de daken kunnen grote schade 

aanrichten aan onze panden

Tips om overlast te voorkomen
• Plaats geen afval op je terras
• Gooi ook geen afval op de openbare weg, 

traphallen, inkom, …
• Je kan duiven eventueel afschrikken met 

nepkraaien, reflecterende of bewegende 
voorwerpen op je balkon

Is er overlast in jullie gebouw door duiven, laat dit 
weten aan je huisvestingsmaatschappij. Wij zullen 
waar nodig actie ondernemen.

Verboden om duiven eten 
te geven
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De vaststelling van het inkomen?
Normaliter wordt vertrokken van 1/55ste van het 
inkomen. Vanaf 1 januari 2019 betalen huurders 
met een hoger inkomen een groter aandeel in de 
huurprijsberekening. Zo neem je:
• 1/54ste, als het inkomen hoger is dan de 

toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 
125% van de toepasselijke inkomensgrens.

• 1/53ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 
125% van de toepasselijke inkomensgrens, 
maar lager dan 150% van de toepasselijke 
inkomensgrens.

• 1/52ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 
150% van de toepasselijke inkomensgrens.

Huurprijsberekening

Iedere Sociale Huisvestingsmaatschappij is verplicht om jaarlijks, in de loop van de maand december, al 

zijn bewoners een nieuwe huurprijsberekening te bezorgen. Om jouw huurprijs te berekenen, moeten 

wij rekening houden met verschillende zaken: jouw inkomen, jouw gezinssamenstelling en de kwaliteit 

van de woning.

De formule:

Aandeel 
inkomen - - + =bijkomende

huurlasten
HUURPRIJSgezinskorting

patrimonium-
korting
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Gezinssamenstelling/gezinskorting?
Als huurder kan je aanspraak maken op een 
gezinskorting van € 19 per persoon ten laste, voor: 
• Ieder minderjarig kind dat in de sociale 

huurwoning is gedomicilieerd 
 Als het minderjarig kind niet gedomicilieerd 
is in de sociale huurwoning, maar er wel op 
regelmatige basis verblijft, dan kan er een 
korting van € 9,5 worden toegekend. Hiervoor 
dien je samen met je ex-partner een formulier in 
te vullen. 

• Iedere persoon die erkend is als ernstig 
gehandicapt 

Woningkwaliteit?
Hiervoor vertrekken we van de marktwaarde  
(= de huurprijs die jouw woning of appartement zou 
hebben op de private huurmarkt). Hoe goedkoper 
de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter 
de korting die wij kunnen geven. Dat heet de 
patrimoniumkorting.

Bijkomende huurlasten
Bovenop je huishuur kunnen nog bijkomen-
de maandelijkse kosten komen. Dit zijn o.a. het  
onderhoud van gemeenschappelijke delen van een 
appartementsgebouw, het onderhoud van centrale 
verwarming, de bijdrage voor jouw huurdersaan-
sprakelijkheid in de brandverzekering, ...

WEETJES
Wat als mijn gezin groter of kleiner wordt?
Elke wijziging in jouw gezinssituatie dien je te 
melden aan jouw SHM. Dit kan bijvoorbeeld zijn als: 
• iemand overlijdt, 
• iemand bij je gezin komt wonen (ook tijdelijk!),
• een kind of andere bewoner het huis verlaat, 
• er een kindje bijkomt

Jouw SHM zal op basis van de nieuwe gezinstoe-
stand een nieuwe huurprijs berekenen.

OPGELET: als er een extra persoon bij jou komt 
inwonen, ben je verlicht om ons dit VOORAF 
te signaleren. Deze persoon moet namelijk ook 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor 
een sociale woning.

Mijn inkomen verandert: wat moet ik nu doen?
Ga je op pensioen of is jouw inkomen vandaag 
20% lager dan in het jaar dat wij gebruiken om je 

huurprijs te berekenen? Dan mag je een aanpassing 
van je huurprijs vragen.

Welke documenten dien je ons te bezorgen bij 
een pensionering? 

1. een overzicht van jouw pensioen
2. de inkomstenfiches (géén rekeninguittreksels) 

van de laatste 3 maanden van alle personen 
ouder dan 25 jaar

Breng ons tijdig op de hoogte van jouw pensioen. 
Wij kunnen immers niet met terugwerkende 
kracht werken. 

Welke documenten dien je ons te bezorgen bij 
een vermoeden van verminderde inkomsten? 

De inkomstenfiches (géén rekeninguittreksels) 
van de laatste 3 maanden van alle personen ouder 
dan 25 jaar. Zonder deze documenten kan er geen 
huurprijsherberekening plaatsvinden. Wij zullen 
dit berekenen en houden je per brief op de hoogte.

OPGELET: je kan als huurder nu 20% minder 
inkomen hebben, toch moeten wij jouw 
situatie na 6 maanden herbekijken. Jullie 
dienen zelf initiatief te nemen om ons de juiste 
documenten te bezorgen. Zo niet, wordt de 
huurprijs opnieuw berekend op het inkomen 
van 3 jaar terug.
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Wist je dat?
Onze kandidaat - huurders en huurders een 
bewijs moeten leveren of men voldoet aan de 
basistaalvaardigheid Nederlands?

Hoe doen wij dat?
In oorsprong (bij inschrijving en toewijzing) 
controleren wij de attesten van de Vlaamse 
integratie- en inburgeringsdienst. Op deze 
documenten staat dan of de persoon in kwestie 
voldoet aan de gevraagde kennis van de 
Nederlandse taal om een sociale woning te kunnen 
huren.

Hoe controleren wij de huurders?
Sinds november 2017 mogen wij als sociale 
verhuurder ook alle huurders die een sociale 
woning toegewezen kregen en die de Nederlandse 
taal aan het leren zijn, na 1 jaar gaan evalueren. 
Als een huurder nog steeds niet voldoet dan kunnen 
wij het dossier overmaken aan de toezichthouder. 
Deze kan een gepaste sanctie opleggen zoals 
ondermeer een boete. 

Er zijn uiteraard uitzonderingen zoals personen 
die bijvoorbeeld om medische redenen de taal niet 
kunnen aanleren.

Tips tegen 
vrieskou
De winter staat voor de deur dus geven we enkele 
tips om vorstschade te voorkomen in en om jullie 
woning.

• Laat buitenkraantjes die je niet gebruikt leeg-
lopen.

• Controleer of de hoofdkraan wel goed afsluit en 
zorg ervoor dat uw waterleidingen en water-
meter niet kunnen bevriezen

• Warmte geeft de beste bescherming. Laat daarom 
de verwarming ook aan wanneer je buitenshuis 
bent, weliswaar enkel bij vrieskou en dan ook 
op 15°C. De kosten voor het verwarmen van 
een leeg huis zijn minimaal ten opzichte van de 
schade door een gebarsten waterleiding.

• Zet de thermostaatkranen niet helemaal dicht. 
Is er geen verwarming in een kamer, maar wel 
water? Zet dan de binnendeuren open.

• 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!

• Maak alles goed tochtdicht, want tocht in 
combinatie met vorst zijn de grootste vijanden 
van leidingen.

• Houd de contactgegevens van uw water-
maatschappij en loodgieter bij de hand voor 
noodgevallen.
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Maria is in 2018 in een woning van Ninove-
Welzijn komen wonen�

Ze vertelt ons dat ze blij is dat ze door ons in het 
Nederlands wordt aangesproken. Maria vindt het 
immers erg belangrijk om overal van op de hoogte 
te zijn. Taal speelt daar een belangrijke rol in. Denk 
maar aan een oudercontact, naar de winkel gaan, 
een doktersafspraak, een bewonersvergadering …

Ze benadrukt meerdere malen dat Nederlands 
belangrijk is voor haar toekomst en die van haar 
kinderen. Dit wil niet zeggen dat ze op 1 dag 
Nederlands geleerd heeft. Dit is een lang proces 
waar ze vandaag nog aan werkt. Maria heeft 
Nederlands geleerd door haar job te combineren 
met 1 dag school. Ze luistert ook naar Vlaamse 
radioprogramma’s en kijkt tv in het Nederlands.

Nederlands leren is moeilijk, 
maar het kan

Leukste uitspraken 
tijdens onze 
bewoners-
vergaderingen:
“Buren zijn als familie. Stel dat er iets 
gebeurt met jouw buur dan ben jij er 
sneller dan de ambulance.”

“Als ik een probleem heb met mijn buur, 
zal ik het zelf bespreekbaar maken.”

Tip aan collega-nieuwkomers: 
“De sleutel tot succes is 
herhaling” en “de aanhouder 
wint”: wees niet bang als het 
Nederlands niet van de eerste 
keer lukt� Pas door veel te 
oefenen kan je een taal leren�

Tip naar buren en medebewo-
ners: Spreek langzaam en in  
het Nederlands en geef zeker 
geen kritiek als het niet lukt�
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In de kijker
Onze sorteerkampioen

Tijdens onze bewonersvergaderingen hebben we 
weer vele hartverwarmende verhalen mogen 
aanhoren� Eéntje sprong er evenwel met kop en 
schouders bovenuit! 

In de wijk Groeneweg waren de bewoners van de 
Vlierlaan en de Groeneweg het erover eens dat we 
de 11- jarige Keano in de ‘snoepjes’ mochten zetten. 
Hij verzamelt namelijk spontaan en helemaal 
vrijwillig alle zwerfvuil in de straat en sorteert 
mooi alles in de juiste vuilniszak. Daarnaast helpt 
hij alle buren eraan te herinneren wanneer de 
vuilkar passeert en gaat de dag vóór de ophaling 
overal aanbellen. Vaak helpt hij de bewoners dan 
ook om de vuilniszak buiten te stellen.

Ninove-Welzijn zet Keano dan ook met veel 
plezier in de kijker. Vanaf nu mag hij zich de  
Ninove-Welzijn sorteerkampioen noemen en kan 
hij paraderen met zijn gele fluohesje. 

Bedankt Keano en ook zus Katiana om de straten 
mee proper te houden!

Oproep: 
Wij hebben aan Keano beloofd om een 
oproep te lanceren bij al onze bewoners met 
de uitdrukkelijke vraag om lege batterijen en 
plastic dopjes van flessen te verzamelen� 

Jullie mogen dit meebrengen naar ons 
kantoor� Wij bezorgen ze dan wel aan Keano� 
Jullie zouden er zijn school Sint Lodewijk uit 
Wetteren een plezier mee doen� Hoe meer 
dopjes en batterijen ze hebben verzameld, hoe 
meer aangepast materiaal zoals ondermeer 
rolstoelen, er kan aangekocht worden voor 
al zijn vrienden en vriendinnen op de school�
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We keken eens na hoeveel personen er meer 
dan 50 jaar huren bij onze maatschappij� Op dit 
moment zijn dat 4 koppels en 2 alleenstaanden� 

Deze editie gingen we op gesprek bij een familie 
in de Pollarewijk. De familie Verckens –Van Der 
Smissen huurt reeds meer dan 60 jaar een woning 
van Ninove – Welzijn. Tijd voor een gesprek met onze 
ervaringsdeskundigen. 

Ze zeggen dat ze nog geen problemen hebben 
ondervonden in die voorbije 60 jaar. Ze wonen hier 
bijzonder graag en zijn ook zeer tevreden met hun 
woning. Mevrouw is opgegroeid in de buurt en kent 
dus alles op haar duimpje. Op onze vraag of er ook 
negatieve puntjes zijn, antwoorden ze eigenlijk ook 
met een positieve noot: de winkels liggen dan wel ver 
uit de buurt (omdat we wat ouder worden), maar we 
krijgen enorm veel hulp van de kinderen en zijn daar 
ontzettend dankbaar voor.  

Bedankt aan de anciens met wie we een gesprek 
mochten hebben! Doe er nog heel wat jaren bij!

Werfnieuws
Buitenaanleg Doornwijk

De omgevingsvergunning voor de aanleg van de 
omgevingswerken in Doornwijk is goedgekeurd. 
Als alles volgens de planning verloopt zal de 
aannemer starten in het voorjaar van 2019 met de 
aanleg van de parkings en het groen.

50 jaar huren bij 
ons wat doet dat 
met een mens?
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Renovatie wijk Meuleveld

Om een volledig beeld te kunnen hebben van de 
noodzakelijke werken en het daaraan verbonden 
kostenplaatje hebben we beslist om de woning 
gelegen te Leon Dauwstraat 55 in Appelterre als 
pilootproject te gebruiken. Dit wil zeggen dat de 
architecten Vanhecke en Suls deze woning volledig 
gaan laten renoveren. Op die manier kunnen ze 
nadien oordelen welke werken er extra nodig zijn 
(er kunnen altijd verborgen gebreken opduiken) 
en zal het bestek zo volledig mogelijk kunnen 
opgemaakt worden voor de renovatie van alle 
andere woningen. 

Als deze woning klaar is, zullen de buren uiteraard 
uitgenodigd worden om een kijkje te komen nemen.
We houden ook rekening met jullie nood om tijdens 
de werken zoveel mogelijk in de woning te kunnen 
blijven wonen.

Renovatie bungalows  
wijk Eversem, Okegem

Op dit moment is de procedure hangende voor het 
aanstellen van een ontwerper voor het renoveren 
van de 3 bungalows in Okegem. 

Wat gaat er nog veranderen?
Bijna alles! Jullie krijgen een nieuwe keuken, 
een nieuwe badkamer, nieuwe vloeren en gevel- 
isolatie.

Renovatienieuws

Vernieuwen en aanpassen 
buitenschrijnwerk in 
verschillende wijken

In de loop van 2019 zullen alle ramen in de 
woningen van onderstaande wijken voorzien 
worden van hoogrendementsglas en waar nodig 
van ventilatieroosters. Waar nodig worden ook 
de poorten vervangen. Dit zal gebeuren in de wijk 
Groeneweg, Fonteinstraat, wijk Meuleveld en 
Velzeke.
Ook onze garageboxen zullen een nieuwe poort 
krijgen. Dat zal meteen ook het uitzicht in de wijken 
mooier maken. Dit geldt voor de wijk Groeneweg, 
Pollarewijk en Velzeke.
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Renovatie in Pollarewijk

Ook de 43 woningen die reeds meer dan 15 jaar 
geleden gerenoveerd werden, worden verder 
opgevolgd voor renovatie. Intussen hebben al 
deze woningen een nieuwe CV – ketel en is de 
zoldervloer voorzien van isolatie. 

In de maand december publiceerden we ook een 
bestek om een ontwerper aan te stellen. Deze 
ontwerper zal moeten nagaan welke ingrepen 
er dienen te gebeuren in de woningen met 
vochtschade en op welke manier de woningen van 
gevelisolatie kunnen voorzien worden.

Parking Bleekstraat, Ninove

De bewoners van de Bleekstraat in Ninove zullen 
binnen afzienbare tijd ook drogere voeten krijgen. 
Wij gaven enkele maanden geleden de opdracht aan 
onze polyvalente aannemer tot het heraanleggen 
van deze parking. Wegens administratieve 
rompslomp heeft dit dossier vertraging opgelopen.
Ook de eigenaars van de Geraardsbergsestraat die 
een recht van doorgang hebben via onze parking om 
aan hun garage te geraken, zullen binnenkort geen 
hinder meer ondervinden van putten in de weg. 
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Goed om weten…
1� Medewerkers bij Ninove-Welzijn zijn geen 

ambtenaren�

2� Ninove-Welzijn werkt in volgende 
steden en gemeenten: Ninove, Zottegem 
(Velzeke), Haaltert (Terjoden en 
Denderhoutem) en Geraardsbergen�

3� Ninove-Welzijn ontvangt geen subsidies 
voor het (ver)bouwen van woningen� Wél 
kunnen we (goedkopere) leningen afsluiten�

4� Ninove-Welzijn is geen openbare dienst 
zoals een stad of een gemeente� Wij 
hebben een privaat karakter�

5� Wij halen jaarlijks voor duizenden euro’s 
zwerfvuil op rondom onze huizen om de  
wijken leefbaar te houden� Dit is normaliter 
geen opdracht voor ons als eigenaar!

6� Ninove-Welzijn vraagt de eigendommen 
op bij de ambassades van de landen 
van herkomst bij nieuwe huurders� Als 
blijkt dat er verkeerde info gegeven is, 
wordt de bewoner onmiddellijk uit huis 
gezet� Daarnaast vragen we in dergelijk 
geval ook met terugwerkende kracht de 
maximale huishuur�

7� Wij ontvangen geen geld van een stad of 
een gemeente!

8� Je mag als huurder niet zomaar wijzigingen 
aanbrengen in en rond jouw huurwoning! 
Doe steeds navraag bij Ninove-Welzijn�

9� Wij hebben een overeenkomst met 
de firma Cofely Services voor het 
onderhoud en herstellingen van de  
CV–ketels� We willen dan ook 
waarschuwen om geen contracten te 
tekenen met andere firma’s want jullie 
betalen hiervoor reeds!
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