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Voorwoord

Dit bizarre jaar loopt op zijn einde. Gelukkig maar!

Hoe we het in deze coronatijd hebben aangepakt en wat 

we -niettegenstaande veel obstakels van praktische aard- 

toch gerealiseerd kregen, kunnen jullie terugvinden in de 

volgende pagina’s.

Het is nu reeds enkele jaren dat wij ervoor geopteerd 

hebben om een jaarthema te koppelen aan onze werking en 

werkwijzen.

Het begon in 2018 waarin de verdraagzaamheid als 

werkpunt werd naar voor geschoven. In 2019 werd de 

klemtoon gelegd op de duurzaamheid en in 2020  ging onze 

speciale aandacht uit naar veiligheid.

Voor 2021 gaan we de schijnwerpers plaatsen op het 

respect: voor onszelf, voor elkaar, voor de huizen, voor het 

milieu, … .

Respect is een veelomvattend begrip maar laat het er ons bij 

houden dat het een manier van zijn is, waardoor we laten 

voelen dat we de anderen aanvaarden als een waardig en 

waardevol mens. 

Tegelijkertijd betekent dit ook dat wij onze omgeving 

koesteren en zorg dragen voor onze woning of appartement 

zoals een goede huisvader of huismoeder dat pleegt te doen.

Laten we ervoor zorgen dat we met zijn allen in onze 

grote “Ninove Welzijn – bubbel” alles doen wat in onze 

mogelijkheden ligt om het leven in onze wijken voor 

iedereen aangenaam te maken.

We wensen jullie een mooi, gezond en respectvol 2021 toe!
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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. Wachtdienst (vanaf oktober 
t.e.m. maart) na de kantooruren tot 22u.

Niet telefonisch te bereiken op dinsdag- 
en donderdagnamiddag.

Mailadres: info@ninovewelzijn.be
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Blijf elkaar 
steunen
2020 was een bijzonder jaar en ongetwijfeld één 
dat niemand ooit nog zal vergeten. De maatregelen 
en beperkingen die ons worden opgelegd -hoe 
broodnodig ze ook zijn- zijn voor velen niet zo 
makkelijk te verwerken.

Daarom willen wij onze bewoners ertoe aanzetten 
elkaar een hartverwarmende boodschap te wensen 
of een leuk compliment toe te sturen.

Bij deze huurderskrant zit een kaartje dat jij kan 
bussen bij iemand waarvan je denkt dat het een 
aangename attentie kan zijn in deze moeilijke tijd. 
Of gewoon bij iemand die je het beste wilt wensen. 
Op het kaartje is ruimte genoeg om een persoonlijke 
boodschap te schrijven.

Voor deze speciale gelegenheid laten we de 
benaming SHM symbool staan voor “een Sociaal 
Hart voor de Medemens”. 

Het zou fijn zijn, mochten jullie deze kaartjes 
voor het raam zetten en/of ons zoveel mogelijk 
foto’s bezorgen (zonder hiermee jullie privacy te 
schenden!).

OOK WIJ ZIJN ER VOOR JOU!
Mocht je nood hebben aan een babbel of je 
hebt hulp nodig voor iets anders, aarzel niet 
ons te contacteren. Wij zijn er voor jullie en 
bekijken dan samen wat er kan gebeuren.
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Misschien heb je de afgelopen weken wel 
een telefoon gekregen van een medewerker 
met de vraag om de inlichtingenfiche voor de 
jaarlijkse huurprijsherziening te bezorgen of een 
aanvullend attest van een erkenning handicap of 
co-ouderschap af te leveren. 

Achter de schermen zijn de medewerkers al enkele 
maanden druk aan de slag om de nieuwe huurprijzen 
voor 2021 voor te bereiden. Het is helaas niet zo dat 
we op een knop duwen en de nieuwe huurprijzen 
uit de printer rollen. Er gaat heel wat opzoekingswerk 
aan vooraf. 

Hoe wordt de huurprijs berekend? 
De huurprijs wordt berekend op basis van:
• het inkomen
• het aantal personen ten laste
• de patrimoniumkorting 
• en de energiecorrectie. 
Daarom is de huurprijs voor iedere huurder 
verschillend. 

De huurprijs kan niet lager zijn dan de minimale 
huurprijs en niet hoger dan de basishuurprijs. 

We belichten hieronder het inkomen en de 
gezinskorting. Dit zijn de gegevens die we bevraagd 
hebben via het inlichtingenblad of die wij kennen 
via de kruispuntbank. 

Het inkomen 
De huurprijs wordt berekend aan de hand van jouw 
inkomsten uit het laatst beschikbare aanslagbiljet. 
Dit kan dus 2018 of 2019 zijn. 

Welke inkomsten komen in aanmerking? 
• het gezamenlijk belastbaar inkomen en de 

afzonderlijke belastbare inkomsten
• het leefloon 
• de inkomensvervangende tegemoetkoming aan 

personen met een handicap
• de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten 

uit het buitenland of verworven bij een Europese 
of internationale instelling; 

Hoe berekenen wij jouw 
huishuur?
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En dat van iedereen uit jouw gezin, behalve: 
• Een minderjarig kind, of kind dat geniet van 

een kinderbijslag of een wezentoelage, dat in de 
woning is gedomicilieerd, of er op regelmatige 
basis verblijft;

• Het inkomen (of een gedeelte ervan) van de 
familieleden van de eerste, tweede en derde 
graad van de huurder die erkend zijn als ernstig 
gehandicapt (bijvoorbeeld een inwonende ouder, 
of kleinkind )

Het bedrag van de vrijstelling in 2021 is 11.510,61 
euro. De vrijstelling geldt per familielid van de 
eerste, tweede en derde graad van de huurder dat 
erkend is als ernstig gehandicapt. Als de vrijstelling 
groter is dan het referentie-inkomen van het 
familielid, wordt ze begrensd tot het referentie-
inkomen van dat familielid. 

Ben je recent op pensioen? Of heb je het 
vermoeden dat jouw huidig inkomen 20% 
lager is dan het inkomen uit 2018/2019. 
Contacteer dan een medewerker van jouw 
SHM zodat je de juiste huurprijs betaalt.

De gezinskorting 
Sommige huurders hebben recht op een enkele, 
dubbele, of halve gezinskorting. 

Een enkele korting (19 euro)
• Voor ieder minderjarig kind, of kind dat geniet 

van een kinderbijslag of een wezentoelage, dat 
in de sociale huurwoning is gedomicilieerd.

• Voor iedere persoon die erkend is als ernstig 
gehandicapt, of erkend was als ernstig 
gehandicapt op het ogenblik van pensionering. 

• Indien een minderjarig kind, of een kind dat 
kinderbijslag geniet, niet gedomicilieerd is in de 
sociale huurwoning, maar er wel op regelmatige 

basis verblijft, dan kan er een korting van 19 euro 
worden toegekend, in plaats van 9,5 euro, indien 
het ernstig gehandicapt is.

Een halve korting (9,5 euro)
• Voor een minderjarig kind, of een kind dat 

kinderbijslag geniet, niet gedomicilieerd is in de 
sociale huurwoning, maar er wel op regelmatige 
basis verblijft.

LET OP! De halve korting is afhankelijk van de 
ondertekening door beide ouders van een 
verklaring. De huurders die hiervoor in 
aanmerking komen hebben van ons een brief 
gekregen met meer info. Indien blijkt dat het 
kind is gedomicilieerd in een andere sociale 
huurwoning, dan zal de korting daar ook maar 
9,5 euro zijn in plaats van 19 euro. 

Een dubbele korting (38 euro)
• Voor een minderjarig kind, of kind dat geniet 

van een kinderbijslag of een wezentoelage 
tevens erkend is als ernstig gehandicapt (op 
voorwaarde dat het kind in de sociale woning is 
gedomicilieerd).

• Een familielid van de eerste, tweede of derde 
graad van de huurder, die geen minderjarig kind 
is, of een kind is dat geniet van een kinderbijslag 
of een wezentoelage.

Deze kortingen worden enkel toegekend op 
basis van attesten (bijvoorbeeld een attest van 
de mutualiteit waarop vermeld staat dat je 66% 
invalide bent).

De maatschappij heeft jou een brief gestuurd bij 
ontbrekende attesten. Als je niet gereageerd 
hebt op onze brief, heb je dus ook geen recht op 
een korting. 

Heb je het vermoeden dat je toch recht hebt op een 
korting? Contacteer dan snel de maatschappij.
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1. Houd afstand (1,5 meter) 
2. Neem zoveel mogelijk alleen de lift (afhankelijk 

van de grootte en de mogelijke afstand)
 Beter is nog: neem de trap

3. Vermijd rechtstreeks contact met knoppen of 
handvaten
 Gebruik handschoenen
 Gebruik je elleboog, het uiteinde van een 

potlood of balpen
 Lukt dat niet: was nadien meteen je handen 

en gebruik desinfecterende handgel
4. Meer poetsen en ontsmetten

 Dit is een inspanning die elke bewoner zelf 
kan leveren

Tips voor het  
gebruik van de lift   
in coronatijden

Wist je dat sommige huurders recht hebben op 
een vermindering van onroerende voorheffing? Je 
kan in aanmerking komen als je kinderen hebt die 
kinderbijslaggerechtigd zijn en op 1 januari van het 
aanslagjaar voldoen aan een aantal voorwaarden:

• Je hebt op 1 januari minstens 2 kinderen die recht 
hebben op gezinsbijslag.

• Je kinderen zijn op 1 januari van het aanslagjaar 
gedomicilieerd op het adres van de woning 
waarvoor de vermindering van toepassing is.

• Voor kinderen met een handicap wordt de 
vermindering verhoogd als je voor het kind 
beschikt over een algemeen attest van de FOD 
sociale zaken of Kind & Gezin.

Huurders met een handicap kunnen ook een 
vermindering krijgen van onroerende voorheffing 
als ze aan volgende voorwaarden voldoen:
• De vermindering wordt toegekend voor de 

woning waarin een persoon met een handicap 
op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële 
woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

• De handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd 
van 65 jaar.

• De handicap heeft een van volgende drie 
categorieën als gevolg:
1. een invaliditeit van minstens 66 %.

Vermindering van  
onroerende voorheffing

2. een vermindering van het verdienvermogen 
tot één derde of minder.

3. een vermindering van de zelfredzaamheid 
van minimaal 9 punten.

De korting is ten voordele van de huurder. Voor 
een sociale huurwoning wordt die korting echter 
verrekend omdat anders de huurder twee maal 
een korting op zijn huurprijs krijgt omwille van 
zijn gezinssituatie. De huurder krijgt bijgevolg het 
hoogste van de twee kortingen, namelijk ofwel 
de sociale korting ofwel de vermindering op de 
onroerende voorheffing.

Er wordt een schatting gemaakt van de korting 
op de onroerende voorheffing, die effectief via de 
maandelijkse huur wordt aangerekend. Achteraf 
wordt de exacte korting op de onroerende 
voorheffing afgerekend, en zal je ofwel een deel 
moeten bijbetalen, of een deel teruggestort krijgen.
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Wil jij een buur -die huurder is van ons- in de bloemetjes zetten?  

Laat het ons weten op info@ninovewelzijn.be of via 054/31.86.66.

Dat verdient een bloemetje
Lucie uit de Witherenstraat wil graag haar buren 
Lydia, Jozef, Marc en Sonja bedanken met een 
bloemetje en daarom reageerde ze op onze oproep. 

Deze handige Harry’s hebben ondermeer geholpen 
met haar verhuisbeweging. Zo hebben ze de 
meubelen in elkaar gemonteerd en de gordijnen en 
lusters helpen ophangen. Ook nu staan ze steeds 
paraat om Lucie te helpen met kleine dagelijkse 
taken: het gras maaien en het vuilnis buitenzetten. 
En af en toe brengen ze ook een maaltijd. 

De hulp die ze krijgt, hoeft ze nooit zelf te vragen en 
daarom wil ze haar dankbaarheid betuigen voor alle 
hulp die zij spontaan krijgt.

Lucie liet ons ook weten dat er nog een andere 
bewoner is van de appartementenblok die voor 
haar boodschappen doet. Deze dame zal wellicht op 
een ander tijdstip eens een bloemetje in ontvangst 
mogen nemen.

Bedankt lieve bewoners om elkaar zo te helpen! Jozef en Lydia

Sonja en Marc Lucie
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Veilig wonen 
2020 was voor ons het jaar van de veiligheid en we hebben getracht om dit in al zijn facetten aan bod te 
laten komen. Ondanks de coronaperikelen zijn we daar aardig in geslaagd. Hieronder een korte greep van 
wat wij allemaal deden.

WIST JE DAT…
Wij met de politie van Ninove (wijkdienst) een afsprakenkader 
hebben waarbij zij alle plannen van onze nieuwbouw- en 
renovatieprojecten bekijken naar veiligheid?

Al hun tips worden door ons en de ontwerpers verwerkt zodat 
onze bewoners veilig kunnen wonen. Het gaat ondermeer 
over tips rond het buitenschrijnwerk, de sloten, het gebruik 
en de plaats van verlichtingselementen.
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WIST JE DAT…
De politie van Ninove ook onze bestaande 
appartementsgebouwen is komen checken en ons 
aanbevelingen gaf om bepaalde zaken toekomstgericht 
aan te passen zodat onze bewoners nog meer veiligheid 
gegarandeerd kan worden?

Wij kregen telkens een volledig geschreven verslag zodat 
we niets over het hoofd kunnen zien en dit naar andere 
projecten telkens kunnen gebruiken als maatstaf.

WIST JE DAT …
Niet alleen de politie onze vriend is, maar ook 
de brandweer. Ook zij geven tips bij de opmaak 
van onze toekomstige plannen. Pas als zij een 
GO geven voor de plannen, zullen wij onze 
stedenbouwkundige vergunning indienen.

WIST JE DAT …
Wij in alle appartementengebouwen vanaf 
10 woonentiteiten een camera geplaatst 
hebben om zo de veiligheid van onze 
bewoners te garanderen. 

Dit heeft ons € 29.649,98 gekost.

KOSTPRIJS
€ 29.649,98
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WIST JE DAT …
SomatiFie ondertussen al onze appartements-
gebouwen heeft gecontroleerd naar brand-
veiligheid? Het kostenplaatje voor de controle 
van de noodverlichting, de rookmelders, de 
brandhaspels, de brandcentrale, de brand-
blusapparaten en voor de opmaak van 
de evacuatieplannen bedraagt op heden 
€ 57.228,05.

In elke appartementenblok hangt het 
evacuatieplan zodat iedere bewoner weet wat 
te doen en waar te verzamelen wanneer het 
brandalarm zou afgaan

WIST JE DAT …
NW gratis workshops aangeboden heeft 
aan haar huurders voor een mobiele blus- 
opleiding? 

Het kostenplaatje hiervoor bedraagt 
€ 4.870,25.

KOSTPRIJS
€ 57.228,05

KOSTPRIJS
€ 4.870,25
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Renovatie of vernieuwen van 
het buitenschrijnwerk Ninove en 
Velzeke 
In sommige woningen en appartementen in de 
wijk Groeneweg, Fonteinstraat en Velzeke werden 
ramen vervangen naar hoogrendementsglas, 
balustrades vernieuwd, borstweringen en/of 
ventilatieroosters geplaatst door de firma WINSOL 
NV. Het kostenplaatje bedraagt € 503.572,76. 

De schilderwerken (betonnen elementen aan de 
woningen) gebeurden dan weer door aannemer De 
Nauw voor het eindbedrag van € 10.201,60.

Ook hier werd telkens rekening gehouden met de 
veiligheid van onze bewoners!

KOSTPRIJS

€ 513.774,36

Renovatie van de garageboxen in 
Ninove en Velzeke 
Alle garageboxen van Ninove – Welzijn (wijk 
Groeneweg, Pollarewijk en Velzeke) werden in 
een nieuw kleedje gestoken. De daken werden 
vernieuwd door aannemer Crabbé voor het 
eindbedrag van € 284.877,46. Deze kosten werden 
betaald met eigen middelen en hiervoor werd dus 
geen lening aangegaan. 

De poorten werden vernieuwd door aannemer 
WINSOL NV voor het eindbedrag van € 279.762,52. 

KOSTPRIJS
€ 564.639,98

Renovaties...

Vernieuwde daken:

Vernieuwd buitenschrijnwerk

Vernieuwde balustrades en borstweringen

Vernieuwde poorten:
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Werfnieuws...
Nieuwbouw Pollarewijk 

Vanaf januari 2021 zullen de eerste bewoners hun 
intrek nemen in de eerste afgewerkte woningen in 
de Kluisweg en Nijverheidslaan. 

Deze bewoners moeten hun woning in dezelfde 
wijk verlaten omdat deze gesloopt zal worden of 
openbaar verkocht. Iedereen weet wanneer en 
waar hij of zij zal kunnen wonen en kreeg ook de 
plannen van zijn nieuwe stekje.
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WIST JE DAT…

NW de huurders begeleidt in hun verhuis-
beweging omwille van het feit dat ze verplicht 
moeten verhuizen wegens vervangingsbouw 
en/of renovatie? Enerzijds is er een firma 
aangesteld die zal helpen om daadwerkelijk 
te verhuizen (demonteren en remonteren 
van meubelen, het leveren van dozen, …) en 
anderzijds zal onze eigen technische dienst 

instaan voor het afhalen en ophangen van 
lusters en kleine zaken. Waar nodig eventueel 
ook hulp bieden bij het plaatsen van het 
kookfornuis. 

Ook administratief wordt er bijzonder veel 
hulp geboden (doorgeven domicilieadressen, 
ILVA contacteren, meterstanden opnemen en 
doorspelen, …) .
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De appartementen hebben  
volgende oppervlakten:

• Type 1/2 82,38 m²
• Type 3/4 106,14 m²
• Type 1/2 85,78 m²
• Type 3/4 110,07 m²
• Type 1/2 75,84 m²
• Type 4/5 145,01 m²
• Type 1/2 75,84 m²
• Type 4/5 145,01 m²
• Type 5/8 (*) 184,54 m²
 
Hoe lees je dit? Type 1/2 is 1 slaapkamer voor 
maximum 2 personen. Type 5/8 is 5 slaapkamers 
voor maximum 8 personen Huurprijs en marktwaarde

De basishuurprijzen of de marktwaarde (de prijs die 
je op de private huurmarkt zou moeten betalen) van 
de eerste woningen zijn als volgt:

• Voor een gelijkvloers appartement met 1 
slaapkamer varieert de marktwaarde tussen 630 
euro en 636 euro. 

• Voor de woningen met 3 slaapkamers is de 
marktwaarde tussen de 766 euro en 771 euro.

Opgepast: deze prijzen zijn voor de eerste 8 
woningen die in gebruik genomen zijn.

* Hiervan zijn er 16 koopwoningen en 4 huurwoningen
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HET IS DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DIE 
INVESTEERT IN DE ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN EN DE 

HUURDER DIE ERVAN KAN GENIETEN.

• BEN – woningen (Bijna Energie Neutrale 
woningen) = E- peil 30

• Zonnepanelen
• Vloerverwarming

• Iedereen zijn eigen tuinberging
• Aangepaste benedenverdieping met een 

inloopdouche
• Veiligheidssloten aan de raamkrukken

WEETJES:
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Elke werf kent een bouwteam hoe groot of hoe 
klein de werken ook zijn. Hieronder volgt een korte 
uitleg van de samenstelling van zo’n bouwteam.

De hoofdaannemer -in dit geval Dethier- levert 
een projectleider af die de volledige werf dient op 
te volgen. Samen met zijn werfleiders en het ganse 
team zal hij alles gedurende de bouwperiode (en tot 
een jaar na de voorlopige oplevering) in goede banen 
leiden.

Vanuit het architectenbureau -hier 2 DVW- is 
er één architect die bij de uitwerking van de werf 
aanwezig is. 

NW heeft zelf ook een ingenieur in dienst en deze 
volgt eveneens de werfvergaderingen op. Daarnaast 
kunnen wij ook steeds beroep doen op onze 
sectorarchitect bij onze moederorganisatie VMSW.

Verder is er ook nog een ingenieur technieken die 
alles dient op te volgen in het kader van ondermeer 
de energiezuinige maatregelen. Hij zal het EPB – 
verslag moeten opmaken waaruit wij dan jullie 
huishuur kunnen berekenen.

Om de veiligheid te kunnen garanderen is er 
nog een veiligheidscoördinator aangesteld. 
Deze komt de werf controleren en geeft -indien 
nodig- aanbevelingen aan de aannemer en zijn 
onderaannemers. Dat beperkt zich niet alleen tot 
het dragen van veiligheidskledij, maar behelst 
zoveel meer aspecten. 

In het bouwteam is er ook nog een stabiliteits-
ingenieur aanwezig en een ventilatieverslaggever 
(in dit geval ook de EPB–verslaggever).

Er is een wekelijkse werfvergadering -voor 
coronatijden gebeurde dit in de werfkeet gelegen in 
de Vooruitgangstraat 11- nu is dit vooral via digitale 
weg of buiten op de werf. Velen onder jullie zullen 
ons daar wel al gespot hebben. 

Tijdens deze vergaderingen wordt elke bouwfase 
besproken en worden probleemsituaties uitgeklaard 
en aangepakt want niet alles kon voorzien worden 
in de plannen. Soms duikt er een euvel op waardoor 
de bouwheer (NW dus) extra kosten dient te maken. 
Ook komen er onderaannemers langs om hun 
materiaal en planning voor te leggen zodat alle 
werken mooi op elkaar afgestemd kunnen worden.

Het spreekt voor zich dat wij elkaar niet alleen 
horen tijdens deze wekelijkse bijeenkomst (digitaal 
of via gewone weg), maar dat wij bijna dagelijks in 
contact staan met elkaar.

Bedankt aan alle medewerkers die het mogelijk 
maken om dit project tot een mooi einde te brengen!

OPROEP
Gelieve NOOIT op eigen initiatief een werf te 
betreden!

Hoe verloopt zo’n werfopvolging?
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