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Er was eens meer dan 100 jaar geleden een 
Ninoofs clubje uit de burgerij dat droomde van 
een warme sociale huisvestingsmaatschappij.

In 1920 ontstond namelijk op vlaams niveau 
het huidige sociaal wonen en enkele nijveraars, 
industriëlen en ondernemers wilden ook hier hun 
sociaal engagement aantonen:

Clement Behn, Cyriel Haegeman, Désiré De Bodt, 
Prosper Bellemans, Oscar De Dobbeleer, Aimé 
Van Belle, Emiel De Decker en Valerie Violon 
wilden voor iedereen in Ninove een eigen woning 
waar men zich thuis voelde en kon leven als een 
koning.

Deze heren met het gouden hart, hebben samen 
de naam Ninove – Welzijn bedacht.  Op 2 
september 1922 kwam deze vennootschap dan 
ook ter wereld en hebben zij de akte ondertekend.  

Onze eerste huizen kwamen er in de omgeving 
van de Pollarestraat en vanaf dan ging het vooruit 
met een grote vaart.

Pollarewijk, wijk Groeneweg, Achturenwijk, 
Niepersveld, Meuleveld, Professor Van 
Vaerenberghstraat, Fonteinstraat, Bleekstraat, 
Graanmarkt, Lippenhove, Witherenstraat, 
Doornwijk, Polderbaan … kwamen erbij en 
maakten heel veel huishoudens in Ninove en ook 
Velzeke blij.

Ninove – Welzijn zal eind dit jaar landen op 822 
panden.

Doorheen de jaren werd alles meer gestructureerd 
en ook vanuit Vlaanderen opgevolgd en zelfs 
georchestreerd.

Strikte regels en wetten, het zijn er wat om op te 
letten.

Van stedenbouwkundig tot sociaal niveau

het is voor onze medewerkers niet altijd een 
cadeau.

Lieve bewoners, we zijn niet alleen verwonderd 
door onze 100, maar evenzeer of zelfs nog meer, 
hebben ook jullie ons overdonderd.

Wij gingen zoals meegedeeld op ronde door de 
wijken om alle huizen en versieringen te bekijken.

En doorheen die tocht vandaag, (weten we het 
nu wel zeker):diep vanbinnen zien jullie ons 
ongelofelijk graag. Dat hebben we kunnen voelen 
en zien, daarom geven we jullie allemaal een tien 
op tien.

Als slot nog een bedankje e dat kan het best 
gebeuren met een hapje en een drankje. Laat 
ons samen eentje drinken en op onze 100 jaartjes 
klinken.

Bedankt om ons te plezieren door dit speciaal 
moment met ons te vieren.

Jullie aanwezigheid vinden we heel fijn -dus een 
dikke merci en warme groet vanwege de raad van 
bestuur en het team van Ninove  welzijn.
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Wanneer nog sociale 
woningen verkopen?
Sinds 29 mei 2022 geldt het moratorium op de verkoop van verhuurbare sociale 
woningen. 

Dit betekent dat er geen sociale huurwoningen meer 

verkocht zullen worden vanaf 29 mei 2022 tot 01 

januari 2028. Hier zijn wel een paar uitzonderingen op. 

Wanneer er reeds stappen in de verkoopprocedure zijn 

gezet, kan de verkoop toch nog doorgaan ondanks het 

moratorium.

Je zal dus in bepaalde sociale huisvestings-

maatschappijen wel nog openbare verkopen zien 

verschijnen, vaak via biddit.

Dit kan en mag omdat:

• daarover reeds lange tijd een officiële beslissing 

werd genomen binnen de raad van bestuur, 

Bijvoorbeeld: bij vergevorderde masterplannen 

waar enkele woningen gerenoveerd, gesloopt en 

verkocht worden;

• deze woning onverhuurbaar is;

• het financieel plaatje voor het opknapwerk van deze 

woning te hoog ligt (zal gestaafd worden met de 

nodige cijfers);

 

Heb je hierover vragen? Neem dan contact 

op met een medewerker van jouw sociale 

huisvestingsmaatschappij.

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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Licht uit en  
verminder je verbruik
Tegenwoordig worden we opgeschrikt door de hoge energiefacturen en toekomstgericht 
zal het er niet op verbeteren. Daarom willen we je nogmaals rond de oren slaan met 
enkele tips waarop je zelf jouw energieverbruik kan doen slinken. 

Een graadje lager? 
Zet de verwarming één graad lager wanneer je thuis 

bent. Zet de thermostaat ook een uur voor je gaat slapen 

op nachtstand.

Gebruik radiatorfolie
Wanneer een radiator tegen een (buiten)muur staat, 

wordt de warmte wordt in de muur opgenomen. Door 

radiatorfolie achter de verwarming te hangen wordt de 

warmte weerkaatst en niet in de muur opgenomen. 

Opgelet: 

Schakel niet over op andere manieren om jouw 

woning te verwarmen. Petroleumvuurtjes of andere 

verwarmingselementen op olie zijn niet toegestaan 

omwille van de brandveiligheid. 

In de badkamer
Een lange warme douche kan heerlijk zijn, maar het 

verbruikt ook veel energie. 

Als je energie wil besparen 

doe je er goed aan om niet 

te lang te douchen 

en een waterbesparende 

douchekop aan te 

schaffen. 

Sluipverbruik…
Brandt het lampje van de koffiemachine? De tv? De 

radio? Steekt de gsm-oplader in het stopcontact terwijl 

je hem niet aan het opladen bent? 

Dat onnodige stroomverbruik heet “sluipverbruik” of 

“sluimerverbruik”. Het is vaak laag, maar zo’n aantal 

sluipverbruikers in huis kunnen het totale verbruik 

toch al snel doen oplopen. 

Een nieuw toestel? 
Moet je een nieuw toestel aankopen? Let dan zeker op 

het energie-label van nieuwe apparaten.

Zijn de lichten uit? 
Het onnodig aanlaten van verlichting zorgt voor veel 

onnodig energieverbruik. Maak er een gewoonte van om 

lichten meteen uit te doen als je een ruimte verlaat.

Verlichting is vaak een grote stroomverbruiker. 

Vervang alle gloeilampen in huis door energiezuinige 

ledlampen en bespaar op die manier. Laat verlichting 

niet onnodig aan, ook al heb je zuinige lampen. 

Wassen & drogen
Gebruik zo weinig mogelijk de droogkast en hang jouw 

was te drogen als dit mogelijk is. Drogers verbruiken 

immers veel energie. Door bijvoorbeeld een kwart van 

al de spullen die je normaal gesproken in de droger doet 

op te hangen, bespaar je al snel zo’n 150 kWh (ongeveer 

30 euro) per jaar.

Opgelet: hang nat wasgoed nooit op de verwarming, 

maar gebruik een droogrekje. 

Laad elektrische apparaten niet langer op 
dan nodig
Apparaten die je moet opladen, haal je best meteen 

uit het stopcontact wanneer deze zijn opgeladen. 

Denk bijvoorbeeld aan een kruimeldief, elektrische 

tandenborstel, GSM of tablet.
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Koelkast of vriezer:
Koelkast open, even de melk nemen, je tas ingieten, de melk 

terugplaatsen, koelkast toe. 

Wist je dat door het grote temperatuurverschil met de lucht 

waaraan de koelkast bij het openen wordt blootgesteld, een 

koelkast erg snel opwarmt als de deur open staat. De koelkast 

moet hierna weer extra hard werken – dus energie verbruiken - 

om de temperatuur weer op peil te krijgen. 

Laat de koelkast of de diepvriezer dus nooit langer dan nodig 

open staan.

De achterkant van een koelkast en vriezer geven warmte af. 

Hierdoor warmt de achterkant van de koelkast of vriezer op. 

Als de koelkast of vriezer te dicht tegen een muur staan kan 

de warmte niet goed ontsnappen en gaat de koelkast of vriezer 

minder efficiënt koelen. 

Wees zuinig
met energie
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Tijd van de 
huurprijsberekening
In december ontvang je de nieuwe huurprijs voor 2023. Jouw huurprijs 
wordt berekend op basis van het gezinsinkomen, de patrimoniumkorting, de 
energiecorrectie en het aantal personen ten laste. Dit resultaat kan niet lager 
zijn dan minimale huurprijs (verhoogd met een eventuele energiecorrectie), 
en zal niet hoger zijn de basishuurprijs. Hierbij geven we alvast een overzicht 
van de bedragen van 2023: 

De inkomensgrenzen voor 2023 zijn: 

• 28.105 euro voor een alleenstaande;

• 30.460 euro voor een alleenstaande met een 

handicap;

• 42.156 euro voor een gezin, verhoogd met 2.356 

euro per persoon ten laste.

Wat wil dit zeggen? Huurders wiens (gezins)

inkomen boven bovengenoemde bedragen ligt, 

betalen de maximumhuurprijs. 

De gezinskorting voor 2023
Volgende situaties geven aanleiding tot een 

dubbele, enkele dan wel een halve gezinskorting.

Een enkele korting
• Voor ieder minderjarig kind, of kind dat geniet 

van een kinderbijslag of een wezentoelage, dat 

in de sociale huurwoning is gedomicilieerd, 

wordt een korting van 21 euro toegekend;

• Voor iedere persoon die erkend is als ernstig 

gehandicapt, of erkend was als ernstig 

gehandicapt op het ogenblik van pensionering, 

wordt een korting van 21 euro toegekend;

• 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 21 

euro worden toegekend, in plaats van 10,5 euro, 

indien het ernstig gehandicapt is;

Een halve korting
• 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 10,5 

euro worden toegekend. De halve korting is 

afhankelijk van de ondertekening door beide 

ouders van een verklaring. Indien blijkt dat het 

kind is gedomicilieerd in een andere sociale 

huurwoning, dan zal de korting daar ook maar 

10,5 euro zijn in plaats van 21 euro. 

Een dubbele korting
• Indien een minderjarig kind, of kind dat geniet 

van een kinderbijslag of een wezentoelage 

tevens erkend is als ernstig gehandicapt, dan 

wordt een korting toegekend van 42 euro, op 

voorwaarde dat het kind in de sociale woning is 

gedomicilieerd. 

• Een familielid van de eerste, tweede of derde 

graad van de huurder, die zijn hoofdverblijfplaats 

heeft in de sociale huurwoning, en die tevens 

erkend is als ernstig gehandicapt en die geen 

minderjarig kind is, of een kind is dat geniet van 

een kinderbijslag of een wezentoelage, ontvangt 

een korting van 42 euro. 

In een volgende fase worden de huurlasten 

toegevoegd. Dit bedrag is afhankelijk van de wijk 

of gebouw waar je woont.

Heb je vragen over jouw huurprijsberekening? 

Aarzel dan niet om een medewerker te 

contacteren. 
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VERWONDERD 
DOOR ONZE 100
Op vrijdag 2 september 2022 vierden we samen met 
onze huurders onze 100ste verjaardag! Elke bewoner 
was uitgenodigd en kon langskomen voor een hapje 
en een drankje aan onze maatschappelijke zetel. 

SAVE THE 

DATE:
VRIJDAG 25 

NOVEMBER 2022 

OFFICIEEL  

FEEST
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Bedankt huurders voor jullie 
betrokkenheid 
Vele bewoners deden hun uiterste best om hun woning te versieren. Wijk Groeneweg 
was koploper en had de meest versierde woningen, maar dat heeft ongetwijfeld te 
maken met de locatie van onze maatschappelijke zetel. Wat een enthousiasme en wat 
een mooie felicitaties hebben wij mogen ontvangen. Het deed oprecht heel veel deugd.
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Christine uit Niepersveld maakte een mooi gedicht 

verwerkt in een tekening.

En ook de Ninoofse belleman liet zijn 

krachtige stem weerklinken over onze wijk.

Francine uit de Groeneweg maakte een spandoek met 

het opschrift “100 jaar bestaan. Bedankt wat ben ik blij 

huurder te zijn!” 
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Een vliegende kraai heeft 
meer dan een zittende 
Er was ook een spelmoment waarbij 4 bezoekers elk een cheque ter waarde 
van € 25,00 konden winnen. 

De winnaars in beeld
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Werfnieuws 
Ook in wijk Eversem is aannemer PIC gestart 
met de renovatiewerken van de 3 bungalows.
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Winnaar kabouter Jos 
- trofee
Wegens de droogte van afgelopen maanden kwamen er weinig 

voorstellen binnen tot winnaar ‘parel van een tuin’ waardoor deze 

prijs wellicht voor volgend jaar zal zijn.

Wel vonden enkele buren uit de Witherenstraat dat we Marie- 

Louise moesten selecteren als winnaar van de kabouter Jos - 

trofee. Dit omdat ze haar terras en tuin voorzien heeft van vele 

mooie bloemen en hier ook dagelijks zorg voor draagt. 

Proficiat Marie – Louise voor de mooi verzorgde bloemetjes en 

het feit dat vele buren hier mee kunnen van genieten.

De mmoi 
verzorgde 

bloemeltjes van
 

Marie-Louise

31. 2022 voor ons het jaar vol kleine gelukjes is?

32. 2021 het jaar van het RESPECT was?

33. 2020 het jaar van de duurzaamheid?

34. 2019 in het teken stond van de veiligheid?

35. 2018 als thema ‘verdraagzaamheid’ had?

36. de bewonersvergaderingen voor 2022 in 
september van start gaan?

37. er 16 koopwoningen zijn gebouwd in de 
Pollarewijk?

38. we nog steeds op zoek zijn naar 65- plussers 
uit Ninove die in aanmerking komen voor 
het huren van een sociale woning en die 
naar Denderwindeke willen verhuizen?

39. onze wachtlijst voor de aangepaste 
appartementen met 1 slaapkamer (= voor 
personen met een handicap) uitgeput 
is? Kom gerust langs als je denkt in 
aanmerking te komen.

40. sociaal wonen ontstaan is in 1920?

41. onze eerste woningen gebouwd werden in 
de Pollarewijk?

42. onze vennootschap ontstaan is dankzij 
Ninoofse ondernemers, nijveraars en 
industriëlen?

43. onze medewerkers helpen als 
verhuismeter of -peter bij de verplichte 
verhuisbewegingen?

44. NW bij een verplichte verhuis een 
verhuisfirma aanstelt?

45. er in 2022 in wijken waar renovatiewerken 
gepland staan 29 woningen vrijgekomen 
zijn

46. van deze 29 vrijgekomen panden zijn er 23 
huurders intern gemuteerd, 

47. van deze vrijgekomen panden zijn er 6 
huurders die hun opzeg gegeven hebben

48. dat er van de 23 gemuteerde huurders in 
2022 uit wijken waar renovatiewerken 
gepland staan, er slechts 9 huurders voor 
een andere wijk kozen

49. er in 2022 20 huurders intern verhuisd zijn 
i.k.v. rationele bezetting , 

Wist je 
dat?
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50. van deze 20 verhuisbewegingen ikv 
rationele bezetting er 16 zijn die uit wijken 
komen waar renovatiewerken gepland 
staan

51. in 2021 er 8 woningen verhuurd werden 
buiten het sociaal huurstelsel aan 
OCMW Ninove, Levenslust VZW en de 
psychiatrische instelling te Velzeke

52. in 2021 er 1 appartement verhuurd werd 
buiten het sociaal huurstelsel aan Saamo 
vzw

53. er in 2021 16 huurders hun opzeg gegeven 
hebben. De hoofdreden van opzeg is 
verhuis naar de private huurmarkt, gevolgd 
door dichter bij familie gaan wonen en 
gaan samenwonen met een partner

54. er in 2021 in wijken waar renovatiewerken 
gepland staan 39 woningen vrijgekomen 
zijn

55. er in 2021 36 huurders intern gemuteerd 
zijn

56. dat er van de 36 gemuteerde huurders in 
2021 uit wijken waar renovatiewerken 
gepland staan, er slechts 4 huurders voor 
een andere wijk kozen, waarvan 2 tijdelijk

57. er in 2021 28 huurders intern verhuisd zijn 
i.k.v. rationele bezetting 

58. van deze 28 verhuisbewegingen i.k.v. 
rationele bezetting er 24 zijn die uit wijken 
komen waar renovatiewerken gepland 
staan

59. er jaarlijks 2 panden verhuurd worden 
volgens het lokaal toewijzingsreglement, 
doelgroep mensen met een beperking

60. er in 2021 113 toewijsbezoeken 
plaatsvonden om 52 panden te verhuren 
( 26 nieuwbouw en 26 panden uit het 
bestaand patrimonium)

61. er in 2021 61 keer een toewijzing 
geweigerd werd, waarvan 27 gemotiveerde 
weigeringen

62. er in 2020 in totaal 187 huisbezoeken 
werden uitgevoerd

63. er in 2020 81 aanvragen waren voor een 
huurprijsherziening op basis van pensioen 
en verminderd inkomen

64. er in 2020 37 meldingen waren van 
gewijzigde gezinssituaties

65. er in 2020 11 dossiers doorgegeven werden 
aan de politie voor onderzoek naar 
domiciliefraude

66. er in 2021 22 dossiers doorgegeven werden 
aan de politie voor onderzoek naar 
domiciliefraude

67. het langstlopende huurcontract op dit 
ogenblik 54 jaar is

68. er in 2021 in totaal 294 huisbezoeken 
werden uitgevoerd

69. er in 2021 72 aanvragen waren voor een 
huurprijsherziening op basis van pensioen 
en verminderd inkomen

70. dat er in 2021 58 meldingen waren van 
gewijzigde gezinssituaties

71. dat er in 2022 tot hier toe 8 dossiers werden 
doorgegeven aan de politie voor onderzoek 
naar domiciliefraude

72. dat er in 2021 7 dossiers werden 
doorgestuurd voor onderzoek naar 
buitenlandse eigendom

16


