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Voorwoord

In de volgende pagina’s zullen jullie enkele voorbeelden 

vinden van de positieve ingesteldheid waarmee veel 

van onze wijkbewoners door het leven stappen.

Laura die haar blijdschap niet onder stoelen of banken 

steekt omdat zij reeds 51 jaar huurder is van een nette 

woning.

Daisy die zich volledig overlevert aan de sport en die 

als een ware kampioen de ene medaille na de andere 

binnenrijft.

Sigmond en Marie - Thérèse die zoveel plezier beleven 

aan hun engagement om andere mensen enerzijds te 

helpen in moeilijke situaties en anderzijds te entertainen. 

Hun optredens zijn telkens een waar succes omdat met 

hen lachen gegarandeerd is.

Brigitte en Rita die met hun facebookgroep “zonder 

honger naar bed” schitterend werk leveren en die een 

centrale rol spelen in het centraliseren en herverdelen 

van voedsel aan mensen die het even wat moeilijk 

hebben.

Het zijn maar enkele voorbeelden die duidelijk illustreren 

dat het doemdenken van velen die permanent 

verwijzen naar de groeiende individualisering en het 

ongebreidelde egoïsme in een gemakzuchtige en 

harteloze maatschappij, zeker niet mag veralgemeend 

worden!
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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 donderdagnamiddag.

Herstelling van verwarming  
(Cofely Services): 053/63.12.20

Mailadres
info@ninovewelzijn.be
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Er wordt over domiciliefraude gesproken wanneer  
je als huurder jouw hoofdverblijfplaats niet 
hebt in de sociale huurwoning en/of daar niet 
gedomicilieerd bent.

Er kan ook domiciliefraude zijn wanneer er een 
onrechtmatige bijwoonst is. Dat wil zeggen dat er 
personen hun intrek nemen waarvan de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij moedwillig niet werd 
op de hoogte gebracht.

Onze aanpak als verhuurder?
Sommige maatschappijen hebben een verregaande 
overeenkomst met de gemeente en/of de politie 
van hun werkingsgebied waarbij mogelijke 
domiciliefraudes kunnen doorgegeven worden. 
Hier zal de wijkagent een onderzoek verrichten.

We gaan ook zelf op onderzoek uit en verzamelen 
bezwarende elementen om een gefundeerd dossier 
te hebben. Dit betekent dat we zelf huisbezoeken 
plannen, buurtonderzoeken organiseren, gegevens 
verzamelen uit de kruispuntbank, onderzoek 
verrichten naar het nutsverbruik, … .

Wat kunnen we doen?
Wij kunnen bijvoorbeeld opteren voor een 
oproeping in verzoening bij de vrederechter. Er kan 
ook onmiddellijk overgegaan worden tot de opzeg 
van de huurder in kwestie of we kunnen ook 
opteren om de maximale huurprijs te vragen. Als de 
huurder niet akkoord gaat met de opzeg, zal een 
geldigverklaring van de opzeg aan de vrederechter 
voorgelegd moeten worden. Er kan ook een vordering 
tot ontbinding van de huurovereenkomst ingesteld 
worden. 

Als laatste middel kunnen we het dossier ook 
voorleggen aan de toezichthouder met het oog op 
een administratieve sanctie. 

Wat is domiciliefraude?

Meer dan 90% van de klachten die ons door
gegeven worden door derden, in verband 
met vermoedelijke bijwoonst, niet correct 
zijn? Vaak hebben de betrokken partijen ons 
zelf reeds gemeld dat er iemand is komen 
inwonen en is hun dossier dus in orde!

Wist je dat?
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Cijfers van de SHM ‘s
Hieronder kan je de cijfers vinden van de afgelopen 3 jaren (2016, 2017 en 2018) van 9 SHM ‘s(*):

Er werden 305 domiciliefraude  
dossiers onderzocht waarvan:

Van deze 305 situaties werden er:
133 door de maatschappijen zelf opgemerkt 

(via de kruispuntbank en eigen vaststellingen)

172 via derden aangemeld

(*) de 9 SHM ’s zijn Elk zijn Huis uit Tervuren, Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw uit Zele, de Gentse Haard, Habitare+ uit Deinze, 
Dewaco Werkerswelzijn uit Denderleeuw, Diest Uitbreiding, Volkswelzijn uit Dendermonde, Hulp In Woningnood uit Berlare en Ninove - Welzijn

65 voor het  
niet bewonen 
van de woning

237 voor 
bijwoonst

Hoe gebeurde het onderzoek?
200  dossiers werden mee opgevolgd  

door de plaatselijke politie

105  werden onderzocht door de SHM zelf

Wat was het gevolg? 
In 

99  gevallen werd er extra huur gevraagd

22  situaties werd een opzeg gegeven 
 door de maatschappij

23  situaties verhuisden de huurders zelf

20  gevallen vond er uitdrijving plaats 
 via gerechtelijke weg

86  situaties werd er geen 
 domiciliefraude vastgesteld

55  dossiers is de procedure nog hangende 

3 andere
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Wist je dat?
De Sociale Huisvestingsmaatschappij “Elk 
Zijn Huis” uit Tervuren mee is ingestapt 
in het verhaal van de gemeenschappelijke 
huurderskrant? Vanaf april 2019 lezen 
hun huurders dezelfde middelste pagina’s 
als iedereen.

Bedankt collega’s voor het vertrouwen en 
uiteraard welkom aan boord!

(*) wij = de 11 SHM ’s zijn Elk zijn Huis uit Tervuren, Gewestelijke 
Maatschappij voor Woningbouw uit Zele, de Gentse Haard, Habitare+ 
uit Deinze (= fusie van de Merelbeekse sociale woningen en Deinse 
Sociale Bouwmaatschappij CVBA SO), Dewaco Werkerswelzijn uit 
Denderleeuw, Diest Uitbreiding, Volkswelzijn uit Dendermonde,  
Hulp In Woningnood uit Berlare, Sint-Niklase Maatschappij Voor  
de Huisvesting, De Nieuwe Haard uit Ronse en Ninove - Welzijn 

Wat als wij niet bestonden?  
Dan waren er geen: 

11.969 sociale woningen  in 2018

209 nieuwe sociale woningen gebouwd in 2018

697 nieuwe toewijzingen gebeurd in 2018

Dan zouden er tegen 2025 geen 1900 nieuwe sociale woningen gebouwd worden

Oproep 
“Dag van de buren”
Op vrijdag 31 mei 2019 is het opnieuw “Dag van de buren”. Laat ons weten wat jullie organiseren en  
wij komen foto’s nemen en een interview afnemen voor de volgende editie van de huurderskrant. Mocht 
die dag niet passen: op vrijdag 24 mei 2019 is het internationale “Dag van de buren”.



6

Grote lenteschoonmaak:  
de checklist
Voel jij ze ook, die lentekriebels? Wij willen niks liever dan de deuren openzetten, die frisse lentelucht 
binnenlaten en het zonnetje op onze wangen voelen.

En zeg nu zelf, dat is toch zoveel leuker met een opgeruimd en fris gepoetst huis?

Woonkamer
£ Geef de living een grondige stofzuigbeurt

£ Stof de lusters en het plafond af

£ Maak alle kasten langs de binnen en buitenkant schoon

£ Ontstof de schilderijen en kuis de spiegels

Badkamer
£ Kuis alle kasten vanbinnen en vanbuiten

£ Verwijder eventuele schimmel aan de voegen  

of op het plafond

£ Kuis de tegeltjes af en droog ze met een trekker

£ Ontkalk het toilet

£ Was de badkuip, wastafel en spiegels af

Slaapkamer
£ Was de matrasbeschermer, de dekbedden en 

hoofdkussens. Steek ze in de droogkast met tennisballen 

zodat ze weer mooi dik worden

£ Stofzuig de matras langs beide kanten 

£ Reinig de binnen en buitenkant van de kleerkast.  

Doe ook de bovenkant en indien mogelijk achter de kast  

(evt. met radiatorborstel). Vergeet ook het stof niet onder 

de kast!

Keuken
£ Ontkalk de keukenapparaten

£ Was de muren en plafonds af

£ Maak de keukenkasten langs de binnen en buitenkant 

schoon

£ Controleer de vervaldatum van etenswaren

£ Reinig de afzuigkap  

(vervang de filter of was de metaalfilter af)

£ Kuis de volledige koelkast eens uit  

(zorg ervoor dat je ze eerst afzet)

£ Ontdooi de diepvries
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Wijk Groeneweg op zijn best
50 jaar huren bij ons: 
wat doet dat met een 
mens? 
 
Laura woont al 51 jaar in de 
Azaleastraat. Dat betekent dat zij de 
eerste huurder van deze woning is. 
Ze woont hier heel graag. Daarom is 
ze hier ook gebleven en wil ze niet 
meer weggaan! Ze kent de buurt 
perfect. 

De laatste jaren zijn er wel veel 
nieuwe buren gekomen en ook met 
hen heeft Laura een goed contact. 
Ze ondervindt geen problemen: niet 
met de woning en niet met de buurt! 

Het is hier plezant om te wonen.

Bedankt Laura voor het gesprek 
en we wensen jou nog vele mooie 
momenten toe!

Kampioene gespot

Daisy woont al meer dan 8 jaar in 
de Vlierlaan. Zij behaalde vorig jaar 
op de Nationale Special Olympics 
Belgium in Doornik maar liefst  
3 medailles! Haar disciplines zijn 
lopen, stappen en verspringen.

In mei 2019 zal het weer zover zijn 
en gaat ze in Sint-Niklaas van start.

We wensen Daisy veel succes 
en vooral veel plezier met haar 
deelname aan de Nationale 
Special Olympics. En met of 
zonder medailles: voor ons is ze 
een kampioen!
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Lachen gegarandeerd!

De “oudere” bewoners onder jullie kennen Sigmond 
misschien nog als klusjesman bij Ninove–Welzijn. 
Toen hij wegens gezondheidsredenen diende te 
stoppen met werken, zocht hij naar een andere 
tijdsbesteding.

Bij toeval is hij ingeschakeld geweest voor 
ziekenvervoer. Nadien stapte ook zijn vrouw Marie-
Thérèse mee in dit vervoersverhaal. 

Al snel begonnen de mensen hun engagement 
te waarderen en zo belandde hij ook in 2009 als 
vrijwilliger in een rusthuis, verkleed als kerstman. 
Dat was het begin van meer!

Soms hebben ze tot 3 activiteiten per week en telkens 
om de mensen te entertainen met muziek en grapjes. 
“Een lach toveren op de bejaarden hun gezicht is het 
mooiste dat er is en daar zijn we dankbaar voor dat 
wij dit mogen en kunnen doen!”

Voor ons geeft het voldoening dat we onder de 
mensen zijn en goed werk leveren en ons motto is  
‘u vraagt, wij draaien, het is gratis”. 

Bedankt voor de fijne babbel, voor het mooie werk 
en uiteraard, Sigmond en Marie-Thérèse, nog veel 
succes ermee!

Bewoners uit de wijk Groeneweg 
met een gouden hart

Ninoofse facebookgroep  
“Zonder honger naar bed!”
 
Brigitte (één van de eigenaars uit de wijk Groeneweg) en 
Rita startten twee jaar geleden de facebookgroep “zonder 
honger naar bed”. Dit is een groep voor alle Ninovieters en 
vooral waar mensen elkaar kunnen helpen!

“De basisidee is om voeding en eten te delen met mensen die 
het nodig hebben. Dat kan gaan van iemand die wat te veel 
gekookt heeft en graag wil delen tot de plaatselijke bakker 
en zelfstandigen die overschotten hebben en deze willen 
wegschenken. 

Niemand zou immers met honger naar bed moeten! Het 
doet enorm deugd als mensen ons bijvoorbeeld bellen na 
een eetfestijn en wij dan de overschotten kunnen ronddelen 
bij mensen die er nood aan hebben”  zeggen Brigitte en Rita.

Ze bereiken zo’n 1300 mensen met hun facebook-groep. 
Met een 500-tal onder hen hebben ze een zeer goed contact.

Wil je helpen of heb je interesse? Neem dan contact via 
brigitte.vb@telenet.be of via 0493/50 64 74.

Bedankt Brigitte en Rita voor dit mooie initiatief!
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Wist je dat…

66% in de wijk Groeneweg eigendom is van Ninove-Welzijn?

76% van de huurders in de wijk bij geboorte Belg was?

15% de Belgische nationaliteit later verworven heeft?

91% van de huurders op dit moment dus Belg is?

Wist je dat…

in 2014 van de 12 toewijzingen in de wijk Groeneweg 

er 12 de Belgische nationaliteit hadden? 

in 2015 van de 11 toewijzingen in de wijk Groeneweg 

er 10 de Belgische nationaliteit hadden? 

in 2016 van de 20 toewijzingen in de wijk Groeneweg 

er 18 de Belgische nationaliteit hadden? 

in 2017 van de 17 toewijzingen in de wijk Groeneweg 

er 15 de Belgische nationaliteit hadden? 

in 2018 van de 8 toewijzingen in de wijk Groeneweg  

er 5 huurders de Belgische nationaliteit hadden?
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Wijk Eversem in beweging
Autonoom Wonen en Ninove-Welzijn nodigen de buren uit
 

Alle bewoners van de wijk 
Eversem, waarvan de woning 
wordt afgebroken of verkocht, 
kregen in de maand februari een 
uitnodiging om een nieuw-
bouw  appartement met 2 slaap-
kamers in de Witherenstraat te 
bezichtigen. 

Men kreeg de kans om vragen te 
stellen en zijn bezorgdheden te 
uiten. Ook werd aan de deel-
nemers gevraagd om een enquête 
in te vullen.

We brachten jullie eerder op de 
hoogte van het feit dat we de 
woningen die nu vrij komen en 
die op termijn gesloopt worden, 
ver huren aan verschillende orga-
ni saties. Eén ervan is Levenslust 
vzw. 

Op 24 januari organiseerden 
wij samen een receptie  voor de 
buren van Sidet, die een huis ter 
beschikking kreeg in Okegem.  Hij 
krijgt dankzij dit project de kans 
om te leren op eigen benen te staan. 

Het doel was om de buren kennis te laten maken met de nieuwe 
bewoner. Levenslust vzw kreeg ook meteen de kans om hun werking 
uit te leggen.  

Het was een geslaagde avond, de buren vonden het een fijn initiatief 
en begrijpen nu beter, het hoe en waarom, van deze samenwerking!

Bedankt Sidet voor het openstellen van jouw woning en bedankt 
aan jouw vrienden van autonoom wonen voor de hulp die avond!

Op bezoek in een nieuwbouw
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Vraag 1: 
wat is jouw globale indruk 

van het appartement 
in de Witherenstraat?

Ontevreden

29%

Zeer tevreden

28%

Neutraal

29%

Tevreden

14%

Zeer tevreden

40%

Neutraal

20%

Tevreden

40%

Zeer 

tevreden

14%

Neutraal

43%

Tevreden

43%

Vraag 2: 
in welke mate ben 

je tevreden over de ligging 
van de appartementen

Vraag 3: 
is deze opendeurdag 

een goed initiatief van 
Ninove-Welzijn? 

Oproep aan de bewoners van Velzeke
Een groep van negen laatstejaars studenten 
Orthopedagogie, studerende aan Hogeschool 
Gent heeft zich voor het vak ‘Integratief Project’ 
geëngageerd om de verbinding tussen mensen 
te versterken in de wijk Velzeke te Zottegem. Zij 
willen de banden in de wijk verder uitbouwen en 
mogelijkheden tot ontmoeting creëren.

Jullie kunnen zich verwachten aan het zien van 
onbekende gezichten in de buurt van Velzeke. Zij 
willen namelijk zien waar en hoe jullie wonen. Ook 
willen ze één of meerdere initiatieven opzetten om 
onderlinge buurtrelaties te versterken en doen dit 
graag in samenwerking met jullie.

Wanneer jullie geïnteresseerd zijn om mee te 
werken aan dit project kunnen jullie altijd mailen 
naar de coördinator: jeanine.bellens@ocmw.
zottegem.be

Ninove – Welzijn dankt alvast het OCMW van 
Zottegem en de studenten Celine, Eline, Nele, 
Melanie, Jente, Chiara, Taika, Jente en Tiffany en 
wenst hen veel succes met dit project!

Resultaten van deze enquête

De meest gehoorde bemerkingen 

• mooi afgewerkt

• ligt rustig en toch dicht bij het centrum

• zeker groot genoeg voor een koppel

• te klein

• geen zekerheid van garage

• geen TV - aansluiting in de tweede slaapkamer
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Demonstratiewoning in de Pollarewijk:  
gezond (t)huis
Omdat er opnieuw een woning is vrijgekomen in de 
Pollarewijk -dewelke zal afgebroken worden- zochten 
we naar een nieuw initiatief voor tijdelijke verhuring.

Met het project ‘GEZOND (t)HUIS  willen we jullie 
samen met Logo Dender vzw op een interactieve 
en laagdrempelige manier informeren over gezond 
wonen. 

Vrijwillige gidsen nemen geïnteresseerde groepen 
mee op een interactieve ontdekkingstocht doorheen 
de verschillende ruimtes.

Bezoekers krijgen onder meer tips over hoe je kan 
isoleren, hoe je schimmels kan voorkomen, de 
luchtkwaliteit in je woning verbeteren, de gevaren 
van slecht werkende verwarmingstoestellen kan 
vermijden,…. 

Je kan de demonstratiewoning in de Pollarestraat 
113 te Ninove bezoeken na afspraak en in groep van 
maximum 15 personen. 

Neem deel aan gratis workshops!
 
Kies je workshop en maak kans op het winnen van een leuke prijs. Inschrijven 
kan via 054/31 86 66 of info@ninovewelzijn.be. De workshops worden 
gegeven door een vrijwilliger van Logo Dender vzw en gaan door op:

Maandag 6 mei 2019 om 14u:  
workshop “Binnenmilieu”

Maandag 13 mei 2019 om 14u:  
workshop “Gezondheidsstraat 13 
(gezelschapsspel)”

Dinsdag 21 mei 2019  om 14u:  
workshop “Proper Thuis”

Je wordt -na het maken van een afspraak met 
ons- verwacht in de demowoning gelegen te 
Pollarestraat 113, 9400 Ninove. 

De winnaar van de mini - quiz wint een mand vol 
schoonmaakproducten.

WIN 
schoonmaakproducten




