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Het werkt perfect met wat respect



Voorwoord In dit nummer
Het werkt perfect met wat respect, het logo 
dat wij vorig jaar uitgewerkt hebben rond ons 
jaarthema vindt nu ook zijn weg naar andere sociale 
huisvestingsmaatschappijen. We zijn dan ook 
bijzonder trots om enerzijds trekker te zijn in het 
gemeenschappelijk verhaal van deze huurderskrant en 
anderzijds ook een klein beetje trendsetter van iets wat 
hopelijk een blijvend verhaal wordt.

We doen dan ook nogmaals een oproep om 
het respectlogo zoveel mogelijk aan jullie raam 
te hangen en wij zorgen er zelf voor dat onze 
appartementsgebouwen hiermee aangekleed worden. 
Respect is iets voor elke dag en is zowat op alles van 
toepassing. Voor onze huisvestingsomgeving halen 
we in deze krant nog even de belangrijkste punten aan 
waar ieder van ons aandacht moet aan schenken.

Voorts is er extra uitleg over het project voor 65 – 
plussers in Denderwindeke en hoe wij de toewijzingen 
aanpakken, waarom er soms geweigerd wordt, wat de 
huurprijzen op de private markt zouden zijn, … .

Daarnaast kan je ook enkele weetjes lezen over Ninove  
Welzijn door de jaren heen, is de actualisatieronde 
gestart, kan je bekijken wat je moet doen bij overlast 
van ratten en is er opnieuw een oproep voor “dat 
verdient een bloemetje” of “het verkrijgen van onze 
buurtcheque”.

Een gevarieerd aanbod en we hopen dan ook dat onze 
inzet gesmaakt kan worden.

Veel leesplezier!
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OPENINGSUREN:

Iedere voormiddag tussen 8.00u en 11u30. 
Vanaf het moment dat code oranje opnieuw 
van toepassing is, werken we bij voorkeur op 
afspraak.

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.

Mailadres: info@ninovewelzijn.be

Problemen met CV - ketel: Van Cauter 
Multitechnieken bvba  (24/24):  
053/83.13.38
Andere technische problemen  
(buiten de werkuren):  
Memo nv  052/26.29.08

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

Ken je een buur die huurder is van NW en 
waarvan je vindt dat hij/zij een bloemetje 
verdient? Ongetwijfeld wel!

Oproep ‘Buur in 
de bloemetjes’

Stuur ons een grappige, originele of ontroerende 

mail (info@ninovewelzijn.be) of brief (SHM Ninove-

Welzijn cvba, Acaciastraat 1, 9400 Ninove) met 

daarin de gegevens van jouw buur en waarom je 

hem/haar in de bloemetjes wil zetten.
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Oproep
Ben je zelf geïnteresseerd om deel te nemen 

of wil je met jouw klas, organisatie of enkele 

buren mee helpen aan een propere buurt, 

kijk dan na of jouw stad of gemeente of 

intercommunale sponsoring geeft voor 

dergelijk initiatief. Soms kan je als vereniging 

ook een prijs winnen als je het meeste afval 

hebt opgehaald.

Wij doen alvast een oproep om er op toe te 

zien dat jullie afval in de daartoe voorziene 

container of vuilniszak wordt gedropt. Wat 

de grotere stukken betreft, is er nog altijd het 

containerpark.

Als je gaat wandelen met je hond, gelieve dan 

steeds een hondenpoepzakje mee te nemen 

en het ook te gebruiken wanneer het nodig is.

Het werkt perfect  
met wat respect 

Als sociale verhuurders ontvangen wij geregeld klachten over het niet onderhouden 
van  de woningen en appartementen. Zelf ervaren we dit natuurlijk ook: tijdens  
onze huisbezoeken, onze wijkcontroles, bij plaatsbeschrijvingen bij uittrede,  
bij voorafgaande bezoeken aan de uittredende plaatsbeschrijvingen, …

Respect voor de wijk
Tijdens onze wijkcontroles botsen we vaak op heel wat 

zwerfvuil op het openbaar domein. Dit is uiteraard 

niet altijd afkomstig van de eigen wijkbewoners, 

maar zorgt wel voor wrevel en lokt ook extra vuilnis. 

Bovendien zal er op termijn ook overlast komen van 

ongedierte.

Jaarlijks halen de gemeenten en steden heel wat 

ton afval op, maar ook de sociale huisvestingsmaat-

schappijen dragen hiertoe hun steentje bij om erger 

te voorkomen. De bedragen bij jullie SHM kunnen tot 

zelfs 50.000 euro oplopen op jaarbasis en dit alleen 

door afval dat andere mensen dumpen. Geld dat beter 

kan besteed worden aan het normaal onderhoud van 

onze gebouwen.

1. Als een sluikstorter betrapt 

wordt, kunnen de geldboetes 

oplopen van 175 euro tot 350 

euro, afhankelijk in welke stad of 

gemeente het probleem zich stelt.

2. Ieder jaar is er ook de “mooimaakweek” waar 

elke gemeente of stad aan deelneemt en waar 

heel wat van onze eigen bewoners de handen 

uit de mouwen steken. Deze mooimakers 

proberen eveneens op andere momenten hun 

wijk proper te houden en op te ruimen.

3. Vuilnis is tevens slecht voor de natuur en ieder 

van ons wil graag dat onze toekomst er mooi 

kan blijven uitzien.

Weetjes
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Respect voor het gebouw 
en alles errond

Hieronder volgt een opsomming van de meest gehoorde 
klachten binnen het patrimonium van onze sociale 
huisvestingsmaatschappijen:

1.  Het slecht onderhouden van de gemeenschappelijke delen (sigarettenpeuken, hondenpoep, 

vuilnis in liften en kelderverdiepingen, afval in ondergrondse parking, geurhinder, …).

2. De toegangsdeuren van appartementsgebouwen worden niet correct gesloten ondanks onze oproep dat 

dit belangrijk is voor de (brand)veiligheid van elke bewoner:

- een open deur kan zorgen voor ongewenste bezoekers;

- de gemeenschappelijke deur op slot draaien, kan voor problemen zorgen bij brand 

3. Het stapelen van spullen in de gemeenschappelijke delen ondanks onze herhaaldelijke vraag om dat 

weg te halen, eveneens omwille van de brandveiligheid. 

4. Lawaaihinder door bewoners en/of huisdieren.

5. Het niet correct opbergen van containers, huisvuil – en PMD-zakken.

6. Achtergebleven afval in de gemeenschappelijke delen

Weetjes

Oproep
• Gelieve jullie te houden 

aan de poetslijst en 

respect te tonen naar jullie 

medebewoners als hij/zij aan de beurt zijn.

• In het geval er een poetsfirma de gemeenschappelijke 

delen komt onderhouden, vragen wij hetzelfde: toon 

respect naar de poetsdames en –heren. Ook omgekeerd 

wordt dat gevraagd van deze firma’s zelf. In het geval 

iets niet gepoetst werd zoals gevraagd, kan dit op 

een beleefde manier meegedeeld worden aan jouw 

huisvestingsmaatschappij. Deze zal dan in gesprek gaan 

met de bevoegde firma.

• In het geval je een woning huurt, probeer ook hier de 

spelregels rond onderhoud in gedachten te houden en 

je er aan te houden

• Probeer wat meer verdraagzaam te zijn naar elkaar en 

respecteer elkaars rust
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Weetjes van schade bij bestaande  
en vertrekkende huurders
De meest voorkomende schade bij zittende 

huurders zijn –zonder mee te geven voor wie de 

kost uiteindelijk is- de volgende:

• Keukenmeubilair beschadigd (beschadigde 

werkbladen, loshangende deuren, vochtige 

onderplanken door waterinfiltratie van 

lekkende sifon, …)

• Gebrek aan onderhoud badkamertoestellen

• Beschadiging vloeren 

• Beschadigde muren

• Problemen aan de verwarmingsketel

• Beschadigingen aan sanitaire toestellen 

• Vochtproblemen

De meest voorkomende schade bij onze 

vertrekkende huurders is de volgende:

• Beschadiging aan deuren, muren en 

vloerbekleding

• Het vuil afleveren van de woning en met stip 

van de keuken en badkamer (vettigheid aan 

meubilair en toestellen, silicone dat aangetast is)

• Loshangende stopcontacten

• Septische put niet geledigd

• Buitenschrijnwerk (sluitwerk en sleutels stuk, 

doorboring van het schrijnwerk)

• Lekkende kranen (nochtans verplicht 

onderhoud van de huurder)

• Verwijderen van achtergebleven afval en 

inboedel

• Onderhoud tuin niet in orde

Wat met de waarborg?
Als huurder dien je een waarborg te betalen. In de sociale verhuring is dit 
een vast bedrag (voor 2022 bedraagt deze 1022 euro). Vóór 2008 waren deze 
bedragen veel lager en in een nog veel verder verleden diende er zelfs geen 
waarborg betaald te worden.

In de meeste gevallen is de 

waarborg toereikend (variatie 

tussen 70% en 95% bij alle 

deelnemende SHM ‘s) voor het 

herstellen van de schade.  

Enkel bij de slecht 

onderhouden woningen 

stellen we vast dat de 

waarborg nooit alle kosten kan 

dekken voor de herstellingen 

die nodig zijn.

Als er verfwerken aan te pas 

komen, is de waarborg zelden 

voldoende om de kosten mee 

te dekken.  

In uitzonderlijke gevallen zijn er 

huurders die er in slagen om kosten 

te maken tot 7000 euro of meer.

In het geval deze ex – huurder 

zijn waarborg niet voldoet, 

kan er een afbetalingsplan 

voor de gemaakte schade 

afgesloten worden. Ook hier is 

er onderscheid per SHM, maar 

volgende zaken stellen we vast:

• Tussen 3,5% en 40% van  

de dossiers met schade 

betalen af

• De bedragen van dit 

afbetaalplan liggen over 

het algemeen zeer laag, nl. 

tussen de 25 euro per maand 

tot 125 euro
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Enkele tips om te vermijden dat je veel 
extra kosten hebt bij vertrek:

• Poets jouw woning en alle toebehoren

• Onderhoud je tuin (zowel het gras, de struiken als de bloemen en de bomen)

• Geef herstellingen meteen door en laat het niet aanslepen  

(ook al is het een werk voor jou als huurder, voer het snel uit)

• Zet je afval consequent op de daartoe bevoegde  

plaats buiten wanneer de  

afhaaldiensten langskomen

• Hang niet teveel kaders op en  

boor vooral niet in het  

buitenschrijnwerk

• Ontkalk geregeld je kranen

TJA ...VOOR NIETS
HEBBEN ZE

NOG RESPECT
HIER!

Zijn jullie akkoord dat we allemaal mee respect moeten uitdragen 

naar elkaar, onze huurwoning, de wijk, de natuur, …  

Hang dan het RESPECT - logo voor jouw venster.
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Buurtcheque 
Onze NW - buurtcheque bedraagt nog steeds € 250,00. 

Voorwaarden om deze buurtcheque te 
verkrijgen?
Het buurtinitiatief:

• vindt plaats in één van de woonbuurten die beheerd 

worden door Ninove - Welzijn;

• heeft als doelgroep minimaal 20 woonentiteiten;

• is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde uit de 

buurt;

• heeft een duidelijke meerwaarde voor de 

gemeenschapsvorming;

• heeft geen commercieel karakter;

• heeft de intentie om duidelijk zichtbaar te maken 

dat er medewerking is vanuit Ninove - Welzijn.

De aanvraag wordt best minimum 1 maand op 

voorhand ingediend bij Ninove - Welzijn. De 

buurtcheque is beperkt tot 2 initiatieven per wijk  

per jaar.

Heb je ook een buurtfeest in het 
vooruitzicht? Laat het ons weten!  

Bel ons of mail ons (054/31 86 66 of  
info@ninovewelzijn.be).
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Project in de kijker 
In de vorige huurderskrant lieten we al enkele beelden zien van onze 36 sociale flats 
voor 65- plussers in Denderwindeke. Alle appartementen zijn rolstoeltoegankelijk en 
beschikken over de nodige faciliteiten. 

Er zijn tevens 4 ADL – appartementen, dit wil zeggen volledig rolstoelaangepast. 
Naast de inloopdouche, bredere binnendeuren, verhoogd toilet,… is er ook een 
verstelbare keuken aanwezig.

Het feit dat je 65 jaar moet zijn, heeft te maken met het feit dat er een lokaal 
toewijzingsreglement is goedgekeurd voor de ganse site.

Bouwheer: SHM Ninove –  

Welzijn cvba 

(ook voor de 

ontmoetingsruimte  van 

het OCMW – Ninove)

Architect: PSK Architecten,  

Sint – Truiden

 (Lieven Duchateau)

Aannemer: Everaert - Cooreman

 (Philip De Vriese)

Lieven Duchateau en Philip De Vriese
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Omdat we bij het bezichtigen van onze appartementen vaak te horen krijgen 

dat men geen idee heeft waar alle meubelen moeten komen, hebben we 2 

appartementen ingericht met kartonnen dozen. Het opzet is vooral om zo te veel 

weigeringen te vermijden.

Indeling appartementen?
Er zijn 11 appartementen met 2 slaapkamers waarvan 

3 ADL – appartementen en 25 met 1 slaapkamer, 

waarvan 1 ADL -flat. 

KIJKAPPARTEMENTEN
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Technische weetjes en snufjes?
• Collectieve verwarming

• Zonnepanelen

• Groendaken

• Digitale meters

• Elektrische zonnewering aan de ramen

• Zorgoproepsysteem (opvolging hiervan zal 

verlopen via het OCMW)

• …
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Ondergrondse garage en bergingen
Er is ook ruime parkeergelegenheid voorzien 

onder de appartementen dewelke veilig 

afgesloten is voor onze bewoners.

Bijna elke bewoner heeft ook een kelderberging 

en/of terrasberging. 

Op eigen domein werden tevens 2 

parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers.

Gemeenschappelijke tuin
Ninove – Welzijn heeft de tuin ook 

laten heraanleggen en werd door de 

brandweer verplicht om een meer 

verharde ondergrond te voorzien. 

Vandaar de kronkelende baan 

of brandweg. In geval van nood 

moeten de hulpdiensten uiteraard 

gemakkelijk toegang krijgen tot de 

site. 

Onze petanquebaan kan zowel door 

eigen huurders als bezoekers gebruikt 

worden. Ook de bewoners van de 

OCMW serviceflats, wiens tuin aan 

de onze grenst, mogen een balletje 

laten rollen of komen keuvelen op één 

van de uitnodigende zitbanken.
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Toewijzingen
De eerste keuze tot het huren van een dergelijk 

appartement werd geboden aan de huurders 

die door onze vennootschap verplicht zijn om te 

verhuizen omwille van sloop - of renovatiewerken 

of via mutatie wegens onderbezet wonen. Daar 

zijn 2 koppels en 1 alleenstaande uit Appelterre 

op ingegaan en 1 huurder die onderbezet woonde 

en reeds langere tijd was ingeschreven. Zij kregen 

voorrang volgens de geldende regels.

Hoe gaan wij te werk?

We zijn gestart met het aanschrijven van de 

eerste 17 voor een 1 slaapkamerappartement het 

organiseren van de bezichtigingen. Dit om het 

enigszins overzichtelijk te kunnen houden want 

sinds de coronapandemie verloopt elke toewijzing 

apart en dat is bijzonder tijdrovend. Bovendien zijn 

er meerdere bezoeken per kandidaat gebeurd.

Deze 17 kandidaten zijn allemaal inwoners van 

Ninove.

Van deze 17 kandidaten zijn er (*):

• 4 die effectief gaan huren

• 4 die nog in twijfel zijn en de 15 dagen afwachten 

om beslissing te nemen

• 9 die geweigerd hebben

(*) Deze cijfers zijn de stand in februari, het moment van opmaak 

van deze artikels.

Waarom wordt er geweigerd?

• 1 kandidaat had aanvankelijk aanvaard, 

maar wil nu toch niet verhuizen omwille van 

toegevingen van huidige eigenaar

• 7 kandidaten zijn niet komen opdagen op de 

gemaakte afspraak en hebben nadien bevestigd 

geen interesse meer te hebben

• 1 kandidaat heeft geweigerd omwille van het feit 

dat er geen gordijnen en kookfornuis aanwezig 

zijn in het appartement en dat de alarmknop 

die ze nu hebben niet aanwezig is bij onze 

appartementen (of te ingewikkeld)

Waarom vragen om op wacht te plaatsen?

• 2 kandidaten wensen “op wacht” te staan 

op eigen vraag. Dit zijn 2 huidige huurders 

van onze vennootschap die volgens de 

gezinssamenstelling reeds correct wonen en die 

aangegeven hebben op dit moment omringd te 

zijn door fijne buren en over een eigen tuintje te 

beschikken
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Huurprijzen?
De huurprijzen zijn afhankelijk van enerzijds 

de woningkenmerken van het appartement 

zelf en de energiecorrectie erop (de ligging, 

de oppervlakte, de energiezuinigheid, …) en 

anderzijds de inkomsten van de bewoner.

De marktwaarden, dat is de prijs die je zou 

geven aan een dergelijk appartement op de 

private huurmarkt, variëren tussen de  

€ 609,00 en € 756,00. 

Een huidige stand van de gemiddelde huishuur 

is nog niet representatief gezien er slechts 8 

huurcontracten getekend zijn in februari 2022.

Oproepen
Interesse om zo’n appartement te huren?  

Wat moet je doen?

Eerst en vooral zal je moeten voldoen aan de 

inschrijvingsvoorwaarden.

Bij toewijzing van deze appartementen moet je 

ook effectief 65 jaar zijn. Dus 65 jaar worden in de 

loop van het jaar is niet voldoende. 

Interesse in een ADL - appartement?
Onze wachtlijst met kandidaten voor een aangepast appartement voor rolstoelgebruikers geraakt stilaan 

uitgeput. Daarom willen we een oproep doen:

• Kom je in aanmerking voor het huren van een sociale woning?

• Heb je interesse in een appartement in Denderwindeke

• Heb je een handicap aan de onderste ledematen en kan je  

dit aantonen?

• Ben je 65 – plusser?

Contacteer ons dan op het nummer 054/31 86 66 of via  

info@ninovewelzijn.be

Ook onze andere aangepaste 
appartementen in Berkenhof 
en Pollarewijk zijn op zoek 
naar kandidaten die voldoen 
aan alle voorwaarden. 
Hier hoef je geen 65 jaar te 
zijn.

13



Actualisatie  
kandidatenregister 
Wat?
Actualisatie wil zeggen dat de kandidaten zich opnieuw dienen in te schrijven en hun voorkeuren door 

te geven. Zo is er de mogelijkheid om extra in te tekenen op nieuwe projecten. Als kandidaat blijf je jouw 

inschrijvingsnummer behouden. 

Normaal gebeurt een actualisatie In de oneven jaren. Door de vele coronamaatregelen in 2021 kon deze 

actualisatie verplaatst worden naar 2022.

Hoe?
Deze inschrijving zal gebeuren door middel van een formulier die de kandidaten ontvangen en die zij 

vervolgens ingevuld dienen terug te bezorgen. Wij zullen vervolgens nagaan of de kandidaten nog steeds 

voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale woning. 

• Onze eerste brief werd eind februari verzonden aan alle kandidaat - huurders. De kandidaten dienen dit 

ingevuld formulier terug te bezorgen aan Ninove – Welzijn vóór 31 maart 2022. 

• De kandidaten die dit niet deden, zullen 

begin april 2022 een herinneringsbrief 

ontvangen met de vraag om alsnog hun 

formulieren in te vullen en te bezorgen 

vóór 30 april 2022.

Geen reactie van de kandidaat:  
wat dan?
De kandidaten die het eerste formulier en/of 

het herinneringsformulier niet terugbezorgen 

aan Ninove - Welzijn, moeten we schrappen 

uit onze wachtlijst.

Hulp nodig bij het invullen of  
andere vragen?
Voor alle mogelijke vragen hieromtrent  

kan je ons bereiken op het nummer  

054/31 86 66 of via info@ninovewelzijn.be  

of kan je langskomen naar Acaciastraat 1 – 

9400 Ninove.
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Help, een rat!
“We hadden vroeger amper last van ratten en nu zit 
dat hier vol”. Deze telefoon kregen we eind februari 
van een boze huurder. 

Wist je dat …
door de afwezigheid van een 

strenge winter ratten nauwelijks 

hinder ondervinden van de 

temperatuurschommelingen en 

om die reden de neiging hebben 

om het hele jaar door te kweken. 

Als je rekent dat 1 vrouwtjesrat 

zo’n 40 jongen per jaar kan 

voortbrengen, weten we 

meteen dat ratten bestrijden een 

behoorlijke uitdaging is! Maar, 

zeker niet onmogelijk!

Werk samen met de straat of 

wijk en gebruik volgende tips: 

• Sluit voedselvoorraden af

• Laat geen etensresten 

rondslingeren. 

• Verzamel huishoudelijk afval 

in afgesloten vuilnisbakken. 

• Voeder kippen of andere 

huisdieren spaarzaam zodat 

geen resten blijven liggen. 

Neem restvoer weg. Voeder 

niet in het donker.

• Vermijd te lang opgeslagen 

dierenvoeder, gebruik de 

oudste voorraad eerst. 

• Let op, ratten lusten ook graag 

vogelvoer/vetbollen

• Leg geen gekookte etensresten 

op de composthoop. Draai de 

composthoop regelmatig om. 

• Ruim schuilmogelijkheden op 

bv. houtopslag of rommel. 

• Dicht spleten in gebouwen. 

Controleer regelmatig op 

nieuwe gaten en behandel ze 

indien nodig.

• Zet indien mogelijk zelf 

rattenvallen (geen vergif)

• Ratten zouden niet kunnen 

tegen bepaalde geuren zoals 

pepermunt, ajuin, zwarte 

peper of azijn. 

• Richt jouw kwaadheid niet 

meteen op de buren.

Blijf je ondanks al jouw 
pogingen ratten opmerken 
in jouw tuin? 
Ninove

Je kan éénmalig persoonlijk 

advies krijgen van een bestrijder 

van RATO vzw. De melding 

hiervoor kan via de technische 

dienst van de stad Ninove op het 

nummer 054 50 54 00. 

Bel desnoods samen met jouw 

buren.

Zottegem

Heb je ratten in jouw tuin? 

Dan bel je best een firma voor 

ongediertebestrijding. Spreek 

indien mogelijk af met jouw 

buren om dit samen aan te 

pakken. 

Merk je ratten op, op het openbaar domein?

De stad Ninove werkt samen met de RATO vzw en de  

Vlaamse Milieumaatschappij om de ratten efficiënt en duurzaam te bestrijden 

langs waterlopen, straatgrachten, containerparken, baantjes …

Dit kan ook steeds gemeld worden aan de technische dienst van de stad Ninove 

op het nummer 054 50 54 00.

De stad Zottegem heeft een rattenvanger in dienst om ratten op openbaar domein te bestrijden. Je kan de 

aanwezigheid van ratten op openbaar domein melden op het nummer 09/364 65 20 of via de website van 

de stad Zottegem. 
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1. Ninove – Welzijn is opgericht op 2 september 

1922? Toen nog samenwerkende maatschappij 

genoemd

2. Er toen 8760 aandelen waren waarvan de 

maatschappij L’Union Allumettière de meeste 

had, nl. 3000.

3. Er vroeger geen strenge regels waren voor het 

verkrijgen van een sociale woning?

 

4. Er sinds 2008 een strikt juridisch kader is 

uitgewerkt waaraan elke SHM zich dient te 

houden?

 

5. Voor die datum ook al wetgeving bestond 

(begin jaren ’90), maar dat alles strenger is 

geworden?

 

6. Dat elke toewijzing bekeken wordt door de 

toezichthoudende overheid in Brussel?

 

7. Dat er in de jaren ’80 en voorheen woningen 

afgeleverd werden zonder vloeren?

 

8. Ninove – Welzijn sinds april 2013 consequent 

een conformiteitsattest vraagt vóór de 

verhuring van haar woningen? Dit attest 

omschrijft dat de woning voldoet aan de 

minimale kwaliteitsvereisten volgens de 

wetgeving.

 

9. Ninove – Welzijn al jaren inzet op 

buurtwerking en dit ook zal blijven doen?

 

10. Wij afgelopen jaar en wellicht ook het komende 

jaar zeer veel interne verhuisbewegingen 

hadden en hebben? Voornamelijk bewoners 

van Pollarewijk, wijk Meuleveld in Appelterre 

en wijk Eversem in Okegem.

 

11. Dat wij sinds 2015 tot nu in Ninove 241 

betaalbare en kwaliteitsvolle woningen hebben 

gebouwd?

 

12. Onze Raad van Bestuur uit 9 bestuurders 

bestaat?

 

13. Een heel goed afsprakenkader hebben met de 

politie? Dit naar opvolging van domiciliefraude, 

leefbaarheidsproblemen, …

 

14. Wij een moederorganisatie hebben in 

Brussel waar we onze leningen verkrijgen? 

Deze maatschappij heet VMSW of Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen.

 

15. Wij een private instelling (vennootschap) zijn 

met publiek karakter?

Wist je 
dat?

16


