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In dit nummer
Leuk burengevoel (1) 2

Eigen Kracht Centrale 
Maak samen een plan, het kan!

3

Opvang vluchtelingen 6

Geslaagde eerste rommelmarkt  
en garageverkoop

7

Tuin onderhoud 8

Werfnieuws 12

Leuk burengevoel (2) 13

Buurtwerking Groeneweg 14

Wist je dat? 16

OPENINGSUREN:

Afhankelijk van de maatregelen rond covid,  
wordt er op afspraak gewerkt.

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 
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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

Deze buren uit de Acaciastraat lieten ons via 

sociale media weten dat ze de beste vrienden 

zijn en goed met elkaar kunnen opschieten. 

Tijdens de zomermaanden kan je hen dan 

ook vaak samen in de voortuin aantreffen: 

een praatje maken en vooral veel lachen. 

“We hoeven elkaar niet elke dag te zien,  

maar weten gewoon dat we steun hebben 

aan elkaar en als er iets is dat we voor elkaar 

in de bres springen”. Een mooie en belangrijke 

boodschap die we dan ook graag met jullie 

willen delen...

Ook in de F. Tavernestraat zijn er gelukkige 

buren. Steve en Nancy wilden heel graag 

Irma bedanken omdat ze zo’n schat van 

een buurvrouw is. Fijne babbels, altijd 

goedgezind en even vriendelijk.

Bedankt lieve buren om jullie leuke 

burengevoel met ons te willen delen.

Leuk burengevoel

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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We vragen het aan …  

Eigen Kracht 
Centrale (EK©) 

Maak samen een plan, het kan!

Als we het even moeilijk hebben, dan 
delen we dat liever niet. Vanuit een 
schaamtegevoel of het feit dat we 
niemand hiermee willen lastigvallen. 
Nochtans kan hulp vragen heel wat 
leed helpen oplossen. 

Wist je eigenlijk dat we gemiddeld 12 mensen om 

ons heen hebben die met ons willen denken, die met 

ons willen meezoeken naar oplossingen? 

Hoe deze mensen bij elkaar kunnen gebracht worden 

om tot een ideale oplossing te komen, bespraken wij 

met Louise Van Looveren van Eigen Kracht Centrale 

(EK©)
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Wat is EKc?
Een EKc bijeenkomst brengt mensen die steun wensen 

samen met anderen uit hun eigen kring: familie, 

vrienden, buren, … Er wordt samen een plan gemaakt 

op basis van jouw vragen met daarin vermeld wie wat 

wil doen uit je netwerk en waar eventueel professionele 

hulp nodig is. Vandaar de benaming EIGEN KRACHT.

Op welke manier start zo’n proces?
Een vrijwilliger van de Eigen Kracht Centrale (= een 

Eigen Kracht-coördinator) helpt alles te organiseren, 

maar gaat hierbij niet in op de inhoud. Het is dus mogelijk 

om je eigen plan te maken, samen met de mensen die jij 

kiest en je kan zelf bepalen hoe alles verder verloopt.

Over welke situaties kan dit gaan?
Heel uiteenlopende situaties kunnen aan bod komen, 

zoals: zorg- en leerproblemen bij kinderen, ziekte- en 

ouderdomssituaties, echtscheidingsconflicten, buren-

geschillen, uithuiszettingen, tewerkstellingsvragen, 

wijk- of buurtverbetering, …

Hoe zit een EK-conferentie in zijn 
werk?
Wel, in 3 fasen.

1. Een goede voorbereiding is het eerste werk waarbij 

de Eigen Kracht-coördinator de vrager helpt bij alle 

stappen. Deze coördinator (= vrijwilliger) stelt geen 

vragen over iemands verleden, maar helpt -samen 

met de vrager- om oplossingen te zoeken voor de 

toekomst.

2. De dag van de bijeenkomst bestaat uit 3 delen:

• Informatieronde: alle informatie die nodig is, 

wordt gegeven. Ook hulpverleners, organisaties 

en hulpdiensten kunnen hier hun aanbod 

voorstellen.

• Tijdens het tweede deel overleggen de deelnemers 

met elkaar om tot een concreet plan te komen.

• Tot slot wordt het plan voorgesteld en gaan de 

vrijwilliger en de deelnemers samen na of het plan 

voldoende concreet is en of alle praktische details 

werden genoteerd.

3. Eén maand na de bijeenkomst neemt de Eigen Kracht-

coördinator contact op met de deelnemers om na te 

gaan of het plan werkt en/of bijsturing nodig heeft.

HULP NODIG  
OF WIL JE MEER WETEN?

Ga naar de site www.eigenkrachtcentrale.be 

of mail naar info@eigenrachtcentrale.be  

of bel op het nummer 0489/455.413
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Wat zijn de resultaten van 
dergelijke aanpak?
Liefst 90% van deze plannen wordt 

ook effectief uitgevoerd. Meer dan 

100.000 deelnemers en 8.500 gezinnen 

in ons taalgebied hebben met hulp van 

vrienden, familie en hulpverleners zo 

een probleem aangepakt. 

Wat wil je nog kwijt?
Aarzel niet als er vragen zijn om ons 

te contacteren. Door samen te denken, 

te beslissen en te doen, kan er veel 

opgelost worden.

515080-Ninove Welzijn-Cartoon-Eigen Kracht Centrale-Kleur-HR.pdf   1   23/06/2022   07:10

INTERESSE OM JE KANDIDAAT 
TE STELLEN ALS VRIJWILLIGER?
Heeft dit artikel jouw interesse 

opgewekt en denk je een geschikte 

kandidaat te zijn als vrijwilliger,  

geef gerust een seintje via  

info@eigenkrachtcentrale.be of  

via 0489/455.413
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Opvang vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne veroorzaakt in Europa 
een grote stroom oorlogsvluchtelingen. Ook 
België krijgt hierdoor heel wat mensen in nood 
waarvoor een tijdelijke opvang voorzien moet 
worden.

De Vlaamse regering besliste dat Oekraïense 

vluchtelingen op de volgende manieren kunnen 

worden opgevangen binnen de sociale huisvesting:

1. Verhuring (buiten het sociaal huurstelsel) van 

woningen die leegstaan in afwachting van sloop 

of renovatie aan een intermediaire instelling of 

aan particulieren

2. Verhuring (buiten het sociaal huurstelsel) aan 

een intermediaire instelling in het kader van 

noodopvang (van woningen die niet leegstaan 

in afwachting van sloop of renovatie)

3. Tijdelijke bijwoonst bij een sociale huurder 

Omdat  vluchtelingen uit Oekraïne initieel worden 

beschouwd als tijdelijke bijwoners, mogen zij ook 

komen bijwonen wanneer het aantal personen 

volgens het technisch verslag wordt overschreden 

(de bezettingsnormen uit de Vlaamse Codex 

Wonen). Wel mogen er geen onveilige of 

ongezonde situaties worden gecreëerd.

SHM

Aantal 
verhuringen 
voor Oekraïense 
vluchtelingen Waar Reden

Dewaco 10 Aalst (2) en 
Denderleeuw 
(8)

Rechtstreekse verhuring aan de gezinnen van woningen die 
leegstaan in afwachting van renovatie

Diest Uitbreiding 6 Diest Verhuring aan het OCMW van woningen die leegstaan in 
afwachting van renovatie

Intervilvoordse 24 Vilvoorde (16) 
en Machelen 
(8)

Verhuring aan het OCMW van woningen die leegstaan in 
afwachting van renovatie

 Sint-Niklase 26 Sint-Niklaas Verhuring aan het OCMW van woningen die leegstaan in 
afwachting van renovatie

Volkswelzijn 10 Dendermonde Verhuring aan het OCMW van woningen die leegstaan in 
afwachting van renovatie

Bij de SHM’s Eigen Dak, Elk Zijn Huis, Gentse Haard, Habitare+ en Ninove - Welzijn zijn er geen beschikbare 

panden volgens de gestelde criteria. Deze maatschappijen hebben misschien ook leegstaande panden in 

verschillende wijken, maar kunnen niet meer verhuren buiten het sociaal huurstelsel omdat er recent een 

aannemer is aangesteld of de aanbestedingsprocedure hangende is.

Hoe zit het nu concreet bij de deelnemende SHM’ s aan deze huurderskrant?
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Geslaagde 
eerste 
rommelmarkt en 
garageverkoop
Op 24 april vond de eerste garageverkoop en 
rommelmarkt plaats in de wijk Groeneweg. 
Het was meteen een schot in de roos.  
We konden er rekenen op vele enthousiaste 
deelnemers uit de wijk alsook vele 
geïnteresseerde bezoekers.

Zij  
ontvingen onze 
buurtcheque 

Ook de allerkleinsten hadden er de dag van hun leven: spelen 

in een wijk zonder rijdende auto’s of bromfietsen, geschminkt 

kunnen worden in hun favoriete dier of disneyheld, altijd 

prijs op de kermisattractie, warme Wiliiam op bezoek, …

Bedankt allemaal voor de fijne dag!
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Tuin onderhoud 

Als huurder van een eengezinswoning of gelijkvloers 
appartement met tuin ben je zelf verantwoordelijk 
voor het onderhoud van gras, planten, bomen en 
hagen. Wanneer je dit niet doet, kom je dus jouw 

huurdersverplichtingen niet na.
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WIN
Geschenkenbon
Heb je een buur met een mooi verzorgde tuin? Laat het 

ons weten of neem zelf een foto en misschien wint jouw 

buur wel een geschenkbon voor de “mooiste parel onder de 

tuinen”.

De tuinkabouter Jos Welletjes - trofee
Heeft jouw buur de mooiste tuin of denk je 

zelf in aanmerking te komen voor de titel  

‘pareltje van een tuin’? Laat het ons weten via 

info@ninovewelzijn.be of via 054/31.86.66 en 

misschien win jij of je buur onze tuinkabouter 

Jos – trofee!

Tips om slim te onderhouden en schade 
te voorkomen:

• Maai regelmatig het gras

• Snoei struiken en hagen geregeld

• Houd je haag lager dan 1,80m

• Begraaf geen afval in de tuin

• Plaats geen caravan of auto in de tuin

• Zorg dat je bomen geen overlast bezorgen bij de buren

• Plant geen bamboe of klimmende planten in de tuin

Hoe zit dat met gemeenschappelijk 
groen?

Ninove - Welzijn is verantwoordelijk voor het onder-

houd van het gemeenschappelijke groen in sommige  

appartementsgebouwen en heeft daarvoor een  

aannemer aangesteld. 

Deze aannemer groenonderhoud staat niet alleen in  

voor het onderhoud rondom de appartementsgebouwen, 

maar ook voor braakliggend terrein (onbebouwde 

percelen) en het groenonderhoud van leegstaande 

woningen. 

Het gaat voornamelijk over: het maaien van gras, het 

snoeien van bomen en hagen en het verwijderen van 

onkruid …
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Wat met paadjes enzo?

Openbare ruimten zijn dan weer de verantwoordelijkheid 

van de desbetreffende stad of gemeente.

Omdat er ieder jaar in de zomerperiode een hoop vragen 

komen hieromtrent wilden we jullie een overzicht bezorgen 

van enkele wijken waar er baantjes, paadjes en restpercelen 

liggen. En wie van welk stuk eigenaar is.

WAT IS WAT?

■ = Onderhoud door SHM

■ = Onderhoud door gemeente

Wat als?

Het gras er plots heel hoog staat of de struiken en bomen 

gigantische vormen aannemen en dit allemaal dus niet 

wordt bijgehouden? 

Dan kan je dit signaleren aan Ninove – Welzijn via 

info@ninovewelzijn.be of 054/31 86 66 of je komt langs naar 

Acaciastraat 1 tijdens de kantooruren (iedere voormiddag 

van 8u30 tot 12u).

Voor openbare ruimte in de stad Ninove kan je bellen naar 

054/31.77. 10 of je kan een meldingsformulier invullen via 

https://sis.ninove.be/  (= SIS – aanvraag door burger). Daar 

kan je dan jouw gegevens achterlaten samen met de locatie 

waar het probleem zich bevindt met een korte beschrijving 

en eventueel een foto. 

Je kan ook langsgaan en een Service Aanvraag indienen aan 

de onthaalbalie: 

Technische dienst Ninove

Paul De Montplein 10

9400 Ninove

(open van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 15u30).
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Plan Groeneweg

Plan Meuleveld Plan Berkenhof
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De sloop van de leegstaande panden laat op zich wachten. 

De reden hiervoor is dat we wegens omstandigheden de 

aanbesteding opnieuw moeten publiceren.

Sloop wijk Eversem

Werfnieuws 

Renovatie wijk 
Meuleveld 
De aannemer PIC heeft de opdracht toegewezen gekregen 

-na een lange onderhandelingsprocedure- en start op 

1 september 2022 met de renovatiewerken van de 48 

woningen.

Wist je dat?
Ninove - Welzijn in 2021 € 26.854,42 

(exclusief BTW) sponsorde aan de 

verhuisbewegingen? Dit is een kost die 

wij niet verplicht zijn om te dragen, maar 

waar wij het wel nodig vinden om onze 

bewoners bij te staan in dit kostenplaatje.
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Alle bewoners kunnen tijdelijk of 
definitief gehuisvest worden in onze 
(tijdelijke) woningen binnen de eigen 
wijk of een woning naar keuze binnen 
ons patrimonium.

Alle bewoners krijgen of kregen intussen 

volgende berichtgeving:

• Verhuis via de firma die aangesteld is door 

Ninove – Welzijn is mogelijk. 

• De kosten van deze verhuisbeweging 

worden gedragen door Ninove – Welzijn 

(gezien het verplichtende karakter van de 

verhuisbeweging).

• De tijdelijke woning krijgt een 

conformiteitsattest en wordt gepoetst door 

een door Ninove – Welzijn aangestelde 

poetsfirma. Dit voor aankomst in de 

woning.

• De tuin van de tijdelijke woning zal 

eveneens in orde gezet worden voor 

aankomst van de desbetreffende bewoner.

• Wij zorgen voor de overdrachten van de 

meterstanden.

Renovatie wijk 
Pollarewijk
De aannemer PIT heeft de opdracht toegewezen 

gekregen en start op 1 september 2022 met de 

renovatiewerken van de 43 crepi - woningen.

afbeeldingen 
missen

Deze lieve buren uit de Parklaan willen maar al te graag hun leuk 

burengevoel delen met ons. Marie -Jeanne, Marina en Jean-Paul 

kennen elkaar al vele jaren en wilden bij de verhuisbeweging in 

de Pollarewijk zeker in elkaars buurt blijven. Dat dit gelukt is en 

ze wonen opnieuw dicht bij elkaar, stemt hen zeer gelukkig. Dus 

ook wij zijn blij dat ze hun stekje kregen en elkaar door dik en dun 

steunen en zorg dragen voor elkaar. Echte “dikke” vrienden dus.

Bedankt lieve huurders om jullie leuke burengevoel met ons te 

willen delen.

Leuk burengevoel
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Buurtwerking 
Groeneweg
Een zomer vol spel en
ontmoeting 

MET DE FINANCIËLE 
STEUN VAN
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Kinderen, jongeren en volwassenen zijn tijdens de zomer 
elke woensdagnamiddag welkom in SBS De Lettertuin 
voor ontmoeting en ontspanning. Alle activiteiten zijn 
gratis en lopen van 14 uur tot 17 uur.

Aanbod volwassenen
•  Openluchtcafé met koffie 
•  Speelotheek (ontlenen speelgoed) 
•  Informatiestand Huis van het Kind en UiTPAS

 Wil je weten welke activiteit wanneer plaatsvindt? 
 Word dan lid van de Facebookgroep ‘Buurtwerking Groeneweg’!

Aanbod jongeren, tieners en kleuters 

06.07.2022 Ontmoeting 
13.07.2022 Plons 
20.07.2022 Beweging
27.07.2022 Het park
03.08.2022 Theater
10.08.2022 Sport en spel
17.08.2022 Beweging en ritme
24.08.2022 Creatief
31.08.2022 Jeugdbeweging

 Check onze Facebookgroep  
 ‘Buurtwerking Groeneweg’!
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16. Wij 100 weetjes en feitjes verzamelen 
over Ninove – Welzijn?

17. Lieven Meert sinds juni 2019 onze 
voorzitter is?

18. Stijn Vermassen van juni 2013 t.e.m. 
mei 2019 voorzitter was van onze 
vennootschap?

19. Marc Torrekens voorzitter was van 
november 2011 t.e.m. mei 2013?

20. Octaaf Van ongeval vanaf oktober 2009 
t.e.m. oktober 2011 het voorzitterschap 
heeft waargenomen?

21. De voorzitter van april 2001 t.e.m. 
september 2009 Willy De Groot was?

22. Georgette De Kegel sinds 1995 t.e.m. 2001 
de eerste vrouwelijke voorzitter was van 
Ninove – Welzijn?

23. Onze maatschappelijke zetel in de 
Acaciastraat 1 gebouwd werd in het jaar 
1999?

24. De architect van dit gebouw Jean – Henri 
Fransman was?

25. de vennootschap voordien in de F. 
Tavernestraat gehuisvest was?

26. de stad Ninove de grootste aandeelhouder 
is met 4250 aandelen?

27. de provincie Oost – Vlaanderen 2800 
aandelen bezit?

28. het Vlaamse Gewest eveneens 2800 
aandelen heeft in onze vennootschap?

29. mevrouw Jannick Violon de grootste 
private aandeelhouder is met 910 
aandelen?

30. de private aandeelhouders samen 13% 
bezitten van de aandelen?

Wist je 
dat?
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