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Voorwoord

De sociale huisvestingssector is een wereld in volle 

beweging. Op verschillende vlakken zijn er evoluties die 

er enkel op gericht zijn onze huurders in de best mogelijke 

omstandigheden te kunnen huisvesten. Met respect voor 

veiligheid, duurzaamheid en zuinigheid.

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de begeleiding 

van huurders en kandidaat – huurders.

Er worden heel veel hyper -moderne woonentiteiten 

gebouwd en als gevolg daarvan zijn er veel interne 

verhuisbewegingen.

De regels die ons bij het bouwen van hogerhand worden 

opgelegd zijn streng en veelvuldig, maar vertrekken vanuit 

de bekommernis om de beschikbare middelen zo efficiënt en 

duurzaam mogelijk in te zetten.

Die benadering is in de sector zo goed doorgedrongen, 

dat we bij het bouwen nog strenger durven gaan dan de 

wetgever ons oplegt.

Enkel vertrekkende vanuit de gedachte dat wij wensen te 

investeren in energiezuinige woningen om onze bewoners 

hiervan ten volle te kunnen laten genieten: zij zullen het 

verschil in hun portemonnee voelen bij de afrekening van 

gas en elektriciteit en ze zullen in een beter geïsoleerde 

omgeving wonen.

De nieuwe bewoners van Berkenhof kunnen hierover reeds 

meespreken en zij genieten volop van hun nieuwe stekje en 

nieuwe buren.

Ook “ons jaar van de veiligheid” blijft doorlopen en we 

sponsoren opnieuw workshops rond brandveiligheid. 

Aarzel niet om deel te nemen!
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Acaciastraat 1, 9400 Ninove
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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. Wachtdienst (vanaf oktober 
t.e.m. maart) na de kantooruren tot 22u.

Niet telefonisch te bereiken op dinsdag- 
en donderdagnamiddag.

Mailadres: info@ninovewelzijn.be

Proficiat!
Onze collega Laura De Kock 
is op 6 augustus bevallen van 
een flinke zoon Ayden. 

Wie nu contact opneemt met 
de sociale dienst zal geholpen 
worden door Dorien Van Bos.
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Stappenplan om binnenlucht gezond te 
houden:
1. je woning voldoende ventileren. Dit betekent 
dat je  voortdurend verse buitenlucht binnenbrengt 
in je woning en dat de “vuile” binnenlucht ook 
terug naar buiten kan. Je woning ventileren kan je 
makkelijk doen door bijvoorbeeld je ramen op een 
kier te zetten  of via de verluchtingsroosters die 
in je woning mogelijks aanwezig zijn. Woningen 
gebouwd na 2006 beschikken over een eigen 
ventilatiesysteem. Het is echter wel van belang dat 
dit 24u op 24 u gebeurt.

2. je woning extra verluchten. Verluchten betekent 
dat je een raam of deur voor een kortere tijd heel 
wijd openzet. Dit is vooral belangrijk bij activiteiten 
of handelingen waarbij vocht of schadelijke stoffen 

vrijkomen, zoals bijvoorbeeld tijdens en na het 
koken, na het douchen, bij het drogen van was in 
huis, bij gebruik van luchtverfrissers, tijdens het 
slapen of na het opstaan, tijdens het klussen (denk 
maar aan het gebruik van verf), wanneer er extra 
veel volk aanwezig is in de woning

Wist je dat...
...het ventileren van je woning tijdens de 
winterperiode niet noodzakelijk leidt tot 
energieverlies? Door te ventileren wordt een 
deel van de warme binnenlucht wel naar buiten 
afgevoerd maar de buitenlucht die naar binnen 
wordt gebracht is relatief droog en deze warmt dan 
weer sneller op dan vochtige lucht waardoor je 
minder energie verbruikt voor de opwarming van je 
woning tijdens de koude wintermaanden.

Ventileren is noodzakelijk

We hebben het wel eens vaker over “de gezonde buitenlucht”, maar net als de buitenlucht is het ook 
belangrijk dat de lucht in onze woning van goede kwaliteit is. Een slechte luchtkwaliteit kan op langere 
termijn namelijk aanleiding geven tot gezondheidsklachten.
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Waarom sociaal wonen  
zo fantastisch is!

Grondige (= totale) 

renovatiewerken  

in 2019 met de  
11 SHM ‘s samen: 

248 woningen

Dagelijks zetten heel veel mensen zich in om het 
sociale huurders en kandidaat – huurders naar 
hun zin te maken. De SHM ’s hebben personeel in 
dienst dat instaat voor ondermeer de opvolging 
van de technische problemen, van de projecten, 
de toewijzingen van sociale woningen, de 
inschrijving voor een sociale woongelegenheid, 
de ondersteuning bij het huurgebeuren, de 
opvolging van de cijfers, de berekening van de 
huurprijzen, … . 

En dat er veel beweging zit in de sociale 
huisvestingssector bewijzen de 12 SHM ’s die deze 
huurderskrant tot een mooi geheel maken. Daarom 

311
aantal interne 

verhuisbewegingen 
in 2019 en een totaal van 

936 
tussen 2015 en 2019

Voor 2018 
was dit:

491

hebben 11 SHM’s onder ons de cijfers gebundeld 
zodat jullie een objectief beeld kunnen krijgen van 
wat er zoal leeft binnen onze werking.

Wie zijn wij?
SHM Habitare+ uit Deinze - Merelbeke, SHM 
Volkswelzijn uit Dendermonde, Elk zijn Huis uit 
Tervuren,  Eigen Dak uit Wetteren, Diest Uitbreiding, 
Dewaco uit Denderleeuw, HIW Berlare, Sint-
Niklase Maatschappij voor Huisvesting, Gewestelijke 
Maatschappij uit Zele, De Nieuwe Haard uit Ronse 
en Ninove – Welzijn.

Als we 
terugblikken op 

de voorgaande jaren 
was dit voor

2018: 155 woningen

2017: 175 woningen

2016: 245 woningen

2015: 399 woningen

In 2019 zijn er 

253 
sociale woningen 

opgeleverd  
voor de 11 SHM ‘s

De 12 SHM ’s 
die meedoen aan 

deze huurderskrant  
hebben samen 

11.117
woningen
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Al deze  
woningen zullen 

BEN – woningen zijn 
(Bijna Energie Neutrale 

woningen)

En we blijven inzetten op kwaliteitsvolle en 
betaalbare woningen. Wat staat er zoal op onze 
planning van nieuwe woningen?

De gemiddelde 
huishuur 

bij de 11 SHM ‘s 
bedraagt

€346,41

De gemiddelde 
maximale huurprijs 

bedraagt 

€642,63
Dit is het gemiddelde van 

alle woningen (dus zowel 

klein als groot)

Binnen 
5 jaar zullen 

deze 11 SHM ‘s  

1527
 extra sociale woningen 

gebouwd hebben
Op dit 

moment zijn er al 

93
BEN - woningen 

opgeleverd 
binnen de 

11 SHM ’s ...

Wist je dat huren bij een SHM ook voordelen 
oplevert naar het betalen van huishuur? Wij 
zochten voor jou uit wat het verschil is tussen 
hetgeen je op de private huurmarkt zou moeten 
betalen en hetgeen daadwerkelijk bij ons betaald 
wordt.

... en zijn er 

190 
in opbouw
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Wil je er zeker van zijn dat jouw verwarming 
deze winter werkt? Test hem dan nu alvast, vóór 
Koning winter ons land bezoekt. 

Het onderhoud van de verwarmingsinstallaties 
gebeurt in de meeste Sociale Huisvestings-
maatschappijen via een aannemer, aangesteld 
door deze maatschappij. Toch kan het zijn dat er 
problemen opduiken wanneer je de verwarming 
terug opstart bij het kouder worden. Om deze 
problemen tijdig te kunnen oplossen, is het 
aangeraden om je verwarming reeds even aan te 
zetten vóórdat het koud wordt. 

Hoe kan je je verwarming testen?
Zet de gevraagde binnentemperatuur enkele 
graden hoger dan de huidige binnentemperatuur. 
Bijvoorbeeld: als het binnen 21 graden is, zet jouw 
thermostaat dan even op 25 graden. Op deze manier 
zou de verwarming terug moeten opstarten. Doet de 
verwarming het niet? Neem dan zo vlug mogelijk 
contact op.

Wanneer moet je het afval buiten zetten? Wat 
mag en wat mag niet? Hieronder vind je meer 
informatie.

Wanneer? Je mag in principe vanaf 18 uur, de dag 
voor de ophaling, het afval buiten plaatsen. Dit kan 
per gemeente evenwel anders zijn. Kijk het altijd 
goed na!

Hoe sorteren? Op de website van jouw stad of 
gemeente vind je allerlei informatie over het 
sorteren van afval. 
• Bruikbare spullen mag je naar het verzamelpunt 

in je buurt brengen. 
• In de PMD-zak zijn plastic flessen, flacons, 

metalen verpakkingen en drinkkartonnen 
toegelaten. 

• Papier en karton wordt enkel toegelaten bij de 
aparte ophaling van papier en karton of mag 
naar het recyclagepark. 

• Piepschuim moet naar het recyclagepark 
gebracht worden. 

• GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval. 
• In restafval past alles wat niet selectief wordt 

opgehaald. 
• Grof huisvuil kan je vier keer per jaar tegen 

betaling laten ophalen. 
• Batterijen kan je in het recyclagepark 

binnenbrengen of in een inzamelpunt. 

Indien het afval materiaal bevat dat niet toegelaten 
is, wordt de zak niet meegenomen. Hierop wordt 
dan een rode sticker gekleefd. In dit geval neem 
je het afval terug mee naar binnen. De sticker is 
gekleefd op de plaats waar de fout is vastgesteld. 
Op de binnenkant van de sticker staan de juiste 
sorteerregels. Scheur het bovenste deel van de 
sticker af en biedt het afval (deze keer met de 
correcte inhoud) aan bij de volgende ophaling. 

WEL - Indien lichter dan 15 kg - Voor je eigen huis 
plaatsen.
NIET - Zwaarder dan 15 kg - Een hindernis vormen 
op het trottoir - Een afvalplaats creëren - Gebruik 
van plakband is verboden.

Vuilnisophaling

Is jouw 
verwarmingsketel 
klaar voor de herfst 
en de winter?
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Deze actie blijft verder lopen: 

Ken je een buur die huurder is van NW en 
waarvan je vindt dat hij/zij een bloemetje 
verdient? 
Laat het ons weten op info@ninovewelzijn.be 
of via 054/31 86 66.

Dat verdient een bloemetje

Nico en mama Lucienne wilden de buren Jeannine 
en Roger bedanken met een bloemetje omdat zij er 
altijd voor hen zijn. 

Toen Lucienne het wat moeilijk had na een operatie 
sprongen de buren in de bres om te helpen: het ging 
dan over het poetsen en een luisterend oor zijn.

Jeannine en Roger waren enorm opgetogen met de 
verrassing en lieten ons ook verstaan dat Nico en 
Lucienne heel dankbaar zijn.
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Brandveiligheid 
Een brand ontstaat soms snel en kan vlug uit-
breiden. Even onoplettend zijn en iets kan 
uitmonden in een brand met verstrekkende 
gevolgen.

Een rookmelder kan veel onheil voorkomen en 
waarschuwt als er een rookontwikkeling ontstaat. 
Daarom heeft Ninove – Welzijn deze in alle 
woonentiteiten geplaatst en worden ze ook getest.

Enkele tips om het veilig te houden in huis:

Keuken
• Laat de kookplaats nooit onbewaakt, of je nu 

elektrisch of met gas kookt.
• Zet huishoudelijke toestellen (koffiemachine, 

waterkoker, …) uit na het gebruik ervan. Indien er 
geen aan- en uitknop is, trek je gewoon de stekker 
uit.

• Bewaar een branddeken conform met de wet in 
de keuken. Zorg er ook voor dat iedereen in huis 
weet waar het ligt.

Living
• Zet de televisie en computer uit als je ze niet 

gebruikt, niet op stand-by.

• Plaats kaarsen veilig in een houder.

Badkamer
• Pas op met elektrische vuurtjes. Droog er nooit 

voorwerpen op en trek de stekker tijdig uit!

Slaapkamer
• Vermijd roken in bed.

• Wees voorzichtig met het gebruik van elektrische 
dekens.

Garage

• Bewaar chemische en ontvlambare producten 
goed opgeborgen in een afgesloten fles of pot, 
zodat er geen dampen ontstaan. Beter is zelfs om 
er zo weinig mogelijk in huis te halen.
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SomatiFIE door Ninove – Welzijn werd aangesteld om allerlei zaken rond veiligheid te controleren. 
Het gaat ondermeer over de controle van de noodverlichting in onze appartementsgebouwen, de 
rookmelders, de brandhaspels, de brandcentrale, de brandblusapparaten, … . 

Er werd eveneens gevraagd om een veiligheids- en evacuatieplan uit te schrijven per blok.

Het kostenplaatje tot op vandaag voor al deze controles en herstellingen bedraagt €32.971,13 exclusief 
BTW

2020 is voor Ninove – Welzijn het jaar van de 
veiligheid en dus wordt dit thema in alle mogelijke 
facetten aangehaald. Zo zullen er in het najaar 
blusopleidingen plaatsvinden waar jij kan aan 
deelnemen. 

De opleiding zal gegeven worden door mede-
werkers van SomatiFIE en bestaat uit theoretische 
en praktische oefeningen die voor de nodige kennis 
rond  het voorkomen en het bestrijden van brand 
zullen zorgen. De opleiding duurt 3 uur waarvan 1 
uur theorie en 2 uur praktijk. 

Tijdens het praktische gedeelte leer je ondermeer 
een brandende frietketel blussen met een 
blusdeken, het blussen van een brand met een 
schuimblusser en het blussen van een brand met 
een CO2 blusser. SomatiFIE voorziet een Fire 
Training Unit waar de praktische oefeningen in 
plaatsvinden, op een veilige en multifunctionele 
manier. Na de opleiding krijgt elke individuele 
deelnemer een attest op naam. 

Om deel te nemen aan de opleiding is er geen 
voorkennis vereist.

Waar en wanneer?
• Maandag 12 oktober 2020 van 13u30 tot 16u30 in 

de Acaciastraat 1 – 9400 Ninove
• Maandag 21 oktober 2020 van 13u30 tot 16u30 in 

de Acaciastraat 1 – 9400 Ninove

Inschrijven kan via info@ninovewelzijn.be of via 
054/31.86.66. Er zijn minimum 5 deelnemers vereist 
en maximum 15. De kans bestaat dat er nog naar een 
andere locatie wordt uitgekeken.

Mobiele 
blusopleiding

Gratis 
work- 
shops 

Wist je dat?
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De 37 appartementen in Berkenhof zijn intussen 
bijna allemaal bewoond. Hiervan zijn er 14 
aangepaste appartementen. Dit wil zeggen voor 
rolstoelgebruikers of huurders die een probleem 
hebben aan de onderste ledematen.

Er zijn 22 appartementen met 1 slaapkamer, 14 
appartementen (duplexappartementen) met 2 
slaapkamers en 1 appartement met 3 slaapkamers.

Het vernieuwde Berkenhof in beeld

Berkenhof vroeger:

KOSTPRIJS

€4.924.130,88
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De wegenis en aanverwanten (paadjes 
en groen) worden wellicht binnenkort 
overgedragen aan de stad Ninove. Omdat 
wij hier onze sociale woningen hebben 
vernieuwd kan de stad via ons genieten van 
een subsidie, via onze moederorganisatie 
VMSW. Tot nu toe is de kostprijs hiervan 
€626.864,08 (deze kost is verdeeld over de stad 
Ninove, VMSW, RIOP en Ninove - Welzijn).

KOSTPRIJS

€4.924.130,88

De gemiddelde huishuur bedraagt op heden  
€ 355,63. Daarvan betaalt:
• 43% tussen € 260,00 en € 299,00
• 43% tussen € 300,00 en € 385,00
• 14% tussen € 450,00 en € 746,00
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Wist je dat de appartementen volgende  
oppervlakten hebben?

• gelijkvloers aangepaste appartement met 1 slaap-
kamer: 87,26 m²

• aangepast appartement op de eerste verdieping 
met 1 slaapkamer: 87,14 m²

• appartement op de tweede verdieping met  
1 slaapkamer: 75,14 m²

• duplexappartement met 1 slaapkamer: 89,09 m²
• duplexappartementen met 2 slaapkamers (type 

2/3 d.w.z. maximum 3 personen): 103,64 m²
• duplexappartementen met 2 slaapkamers (type 

2/4 d.w.z. maximum 4 personen): 128,08 m²
• duplexappartement met 3 slaapkamers (type 3/5 

d.w.z. maximum 5 personen); 142,85 m²

Wist je dat er ook kandidaat -huurders zijn 
die weigeren?

Er zijn 25 weigeringen geweest voor de 37 apparte-
menten. De redenen waren nogal uiteenlopend:
• Te klein
• Te ver van het centrum
• Te veel licht
• Te donker
• Te rustig
• Te druk
• ...

LEUKE WEETJES: 
Alle appartementen hebben:
• E-peil 40
• Vloerverwarming
• Zonnepanelen
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Pascal is als één van de eerste bewoners van 
Berkenhof de geknipte persoon om mee te delen 
hoe hij zijn nieuwe woonst ervaart.

Tot voor enkele maanden huurde Pascal een 
appartement in de Achturenstraat, maar hij 
ondervond dat deze niet aangepaste woonentiteit 
niet meer voor hem was. Hij snakte naar een 
aangepast appartement en heeft ons dan 
ook verschillende keren gecontacteerd in de 
afwerkingsfase want hij wist dat zijn positie op de 
wachtlijst bijzonder gunstig was.

Bij de bezichtiging van zijn appartement kon hij met 
zijn geluk geen blijf! 

Hij woont hier bijzonder graag: en is opgetogen over 
de afwerking van de appartementen: “alle deuren 
zijn breed genoeg om te passeren met mijn rolstoel en 
ook binnen in het appartement kan ik gemakkelijk 
ronddraaien. Het is een echte verademing in 
vergelijking met mijn vorig appartement. Net 
omwille van mijn rolstoel.

Hier is ook alles volledig nieuw en heb ik voldoende 
plaats omdat er bijvoorbeeld geen radiators hangen, 
maar wel vloerverwarming is.

Bewoner aan het woord
Eén minpuntje was wel dat mijn voordeur moeilijk 
openging wegens een zware deurpomp. Ninove – 
Welzijn wist me te vertellen dat dit verplicht is 
omwille van brandgevaar.

Ninove – Welzijn heeft me wel reeds toegestaan 
om dit via VAPH – middelen aan te passen naar een 
mechanisch systeem zodat ik zelf geen kracht meer 
moet uitoefenen.”
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Witherenstraat, Ninove

Groeneweg, Ninove

E. Van Caulaertstraat, Ninove

Achturenstraat, Ninove

In de vorige huurderskrant deden wij een oproep 
om ons leuke beelden te bezorgen over onze 
sociale woonwijken. Hieronder en hiernaast kan 
je de resultaten zien van de ons toegezonden foto’s.

Wijken in beeld
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Wijk Meuleveld, Appelterre

Bleekstraat, NinoveProf. Van Vaerenberghstraat, Okegem
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Sinds zes jaar is het een traditie: de uitreiking van 
onze kabouter Jos – trofee.

Voor het jaar 2020 werd Ronny Merckx door zijn 
buren aangeduid als de man met groene vingers die 
het eens verdient om in de spotlights gezet te worden 
omdat zijn tuintje er ieder jaar weer prachtig bijligt.

Ronny en vrouw Rita wonen al meer dan 30 jaar 
in de Acaciastraat en waren enerzijds verrast dat 
de buren hen uitgekozen hadden als winnaar en 
anderzijds enorm blij en opgetogen.

De jongste kleindochter maakte een vreugde-
sprongetje want zij had zelf al verkondigd dat deze 
kabouter niet zou misstaan in de tuin van haar 
grootouders. En gelijk had ze!

Proficiat Ronny (en ook Rita) en geniet nog 
vele jaren van jullie mooie tuin.

Winnaar 
kabouter 
Jos-trofee

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!
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