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OPENINGSUREN:

Elke voormiddag van 8u30 tot 11u30

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

“Verwonderd door onze 100” werd onze 

slagzin van 2022 want het is nu eenmaal 

niet alledaags om als organisatie 100 jaar te 

worden en er tegelijkertijd dynamisch en 

springlevend uit te zien.

Daarmee verwijzen we naar de gretigheid 

waarmee het Ninove - Welzijn team inspeelt 

op nieuwe technieken, het gebruik van 

nieuwe materialen en de steeds maar snellere 

voortschrijdende inzichten op het vlak van 

duurzaamheid en ecologie in de bouwsector. 

Met daadkracht, doorzettingsvermogen en 

optimisme volgen we de actuele evolutie in 

deze sector op de voet.

Niet alleen onze wijken zijn daardoor 

permanent in verandering, ook onze visie en 

samenwerkingsvormen werden en worden 

doorlopend onder de loep genomen.

 

We hebben afgelopen jaar getracht de kleine 

gelukjes onder de aandacht te brengen en 

probeerden de boodschap te brengen om 

hiervan te genieten want GELUK IS HET 

ENIGE DAT ZICH VERMENIGVULDIGT 

ALS JE HET DEELT MET ELKAAR. Met deze 

mooie boodschap sluiten we het topjaar 2022 

af en kijken we reikhalzend uit naar 2023. 

Dit wordt “het jaar van de grote verandering’.

 

Samen verder vooruitgaan en een nieuwe 

woonmaatschappij oprichten met 4 

bestaande woonactoren die tot voor kort elk 

hun eigen identiteit hadden.

 

Deze nieuwe maatschappij zal 8 gemeenten 

en steden (Aalst, Denderleeuw, Erpe – Mere, 

Geraardsbergen Haaltert, Lede, Ninove en 

Wichelen) uit regio Dender – Zuid bedienen.

Geen evidentie, maar moeilijk gaat ook. 

Bovenal willen we jullie als huurder 

meedelen en vooral geruststellen dat er 

weinig tot niets zal veranderen voor jou: je 

kan blijven huren en nog steeds terecht in de 

gekende locatie.

 

We wensen jullie een hartverwarmende 

start en een gezond en gelukkig 2023!

Voorwoord
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In deze krant gaan we het voornamelijk hebben 

over de basisbegeleidingstaken die bij de ene 

huisvestingsmaatschappij volledig door de sociale 

dienst worden uitgeoefend, bij de andere gaat de 

dienst administratie, de verhuurdienst of het onthaal 

aan de slag of bij sommige is er zelfs een combinatie 

van deze diensten mogelijk. Gemakshalve hanteren 

we telkens de naam sociale dienst in dit artikel 

(hetgeen bij jouw SHM dus een andere dienst kan 

zijn).

WIST JE DAT
Deze basisbegeleidingstaken zijn opgenomen 

in de Vlaamse Codex wonen van 2021 

(voordien sociaal huurbesluit) en dat het 

onze opdracht is deze minimumtaken uit te 

voeren? 

Kortom, hieronder volgt een omschrijving 

van hoe we omgaan met de kandidaat – 

huurders en huurders.

Het onthaal
Allereerst vormt de sociale dienst een aanspreek-

punt voor kandidaat-huurders en huurders. Je kan 

er (aan het onthaal of telefonisch) terecht met jouw 

vragen, problemen of klachten. De medewerker 

gaat jou op een toegankelijke en laagdrempelige 

wijze begrijpelijk informeren. 

Zo zal de medewerker jou vertrouwd maken met 

o.a. de bestaande klachtenprocedure, de rechten en 

plichten van de huurder en van de verhuurder.

Een blik achter
onze schermen 
Elke sociale huisvestingsmaatschappij kent 
verschillende diensten. Daarom vonden we het 
een leuk idee om vanaf nu elke keer een andere 
dienst of een takenpakket toe te lichten: hoe we 
precies werken en welke regels er zoal moeten 
gevolgd worden. 
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Inschrijven
Ben je kandidaat-huurder of wens je als huurder 

te verhuizen naar een ander pand dan is een 

inschrijving vereist. 

Bij een inschrijving informeert de sociale dienst jou 

op een klantvriendelijke wijze over:

- het woningpatrimonium

- de mogelijkheden en de voorwaarden van het 

huren van een sociale woning

- het gevolgde toewijzingssysteem om op die 

manier ondersteuning te bieden bij het maken 

van de woningkeuze, of het in orde te brengen 

van het inschrijvingsdossier. 

Huurprijzen
De sociale dienst informeert jou over de nieuwe 

huurprijs bij een tussentijdse of bij de jaarlijkse 

huurprijsherzieningen. 

De huurachterstallen worden tijdig en nauwgezet 

opgevolgd door de medewerkers van de sociale 

dienst. Indien nodig wordt er, in overleg met 

de betrokkene, naar het OCMW of een andere 

gespecialiseerde welzijnsinstantie voor budget-

begeleiding doorverwezen. 

Bewonerscontacten
De sociale dienst neemt initiatieven om het 

informeren van en communiceren met de huurders 

te bevorderen. Op de huurdersvergaderingen kan je 

als huurder mogelijke problemen of bedenkingen 

aankaarten. Er wordt samen met jou naar een 

oplossing gezocht. 

Bij een noodzakelijke verhuisbeweging of andere 

veranderingen in de wijk worden de huurders in een 

bewonersvergadering geïnformeerd en betrokken.

Ondersteuning bieden bij huurders
De sociale dienst zal jou tijdig aanspreken indien je 

moeilijkheden ondervindt om aan jouw huurders-

verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld het onder-

houd van jouw tuin of woning, problemen bij het 

betalen van de huur, enzovoort. Er wordt samen 

met jou gezocht naar een oplossing en indien nodig 

kan er doorverwezen worden naar het OCMW of 

een andere gespecialiseerde dienst.

Als je een conflict hebt met jouw buur of bij andere 

samenlevingsproblemen kan de sociale dienst 

bemiddelen. De medewerker gaat dan in overleg 

met jou en jouw buur. Er wordt samen gezocht naar 

een oplossing.
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GEVAAR?
CO-
CO of koolstofmonoxide is een geurloos, kleurloos en 

smaakloos gas dat ontstaat bij onvolledige of slechte 

verbranding van alle brandstoffen (aardgas, butaan- of 

propaangas, kolen, stookolie, petroleum, benzine, hout 

of pellets). 

In een woning vormen verwarmingstoestellen en 

gasgeisers voor de productie van warm water mogelijke 

bronnen van CO. Deze toestellen hebben zuurstof 

nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof 

in de kamer aanwezig is, wordt het gevaarlijke gas CO 

gevormd. 

Bij radiatoren en elektrische verwarmingstoestellen 

kan er dus geen CO ontstaan omdat er geen vlam 

aanwezig is. Bij centrale verwarming kan CO enkel 

ontstaan in de ruimte waar de ketel staat. 

OPGELET: CO kan ook door kieren komen 

of samen met verbrandingsgassen uit een 

aanpalende ruimte komen. Zo kan CO dus wel in 

kamers terecht komen waar geen vlam brandt.

Signalen? 

Een CO-vergiftiging geeft weinig uitgesproken 

symp tomen. Daarom spreken experts dat men best 

op volgende zaken kan letten en in welbepaalde 

omstandigheden:

•  Onwel worden in een badkamer waar er een 

heetwatertoestel op gas aanwezig is 

•  Indien meerdere personen in het gezin klagen over 

duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken 

én als die symptomen steeds opduiken in dezelfde 

ruimte
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Een goede CO-melder 
kan levens redden

Schat, tijd 
om het 

raam open
te zetten

Tips om CO-vergiftiging te voorkomen 
•  Zorg voor verse lucht 

•  Het verluchten van elke kamer waar je 

regelmatig komt, is zeer belangrijk 

•  Plak geen kieren van ramen en deuren dicht (ook 

geen ventilatieroosters) 

•  Gebruik geen verplaatsbare verwarmings-

toestellen (tenzij elektrische) 

•  Sluit geen dampkap of droogtrommel op de 

schoorsteen aan 

•  Laat de vakman binnen om het periodiek 

onderhoud van waterverwarmers en 

verwarmingsketels uit te voeren 

•  Controleer regelmatig de kleur van de vlam van 

je gastoestel. Een blauwe vlam is normaal, een 

gele vlam wijst op een onvolledige verbranding 

en een risico op CO

 •  Kijk je toestel na op sporen van roet of roest 

•  Gebruik geen barbecue binnenshuis

•  Laat jouw auto niet met draaiende motor achter 

in een gesloten garage

Eerste hulp, wat moet je doen wanneer 
iemand een CO-vergiftiging heeft? 
•  Op je eigen veiligheid letten 

• Open eerst ramen en deuren 

•  Schakel het toestel uit en draai de gaskraan dicht

•  Bel 112 en breng de persoon indien mogelijk uit 

de kamer

Tips
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Eeuwfeest
Op 25 november 2022 was het zover:  
het verjaardagsfeest van Ninove – 
Welzijn. Bedankt om dat speciale 
moment met ons te komen vieren.

Dat verdient een  
bloemetje
Tijdens ons eeuwfeest werd Diane onwel en verloor het 

bewustzijn. Gelukkig was er een verpleegster in de zaal die 

meteen de juiste actie ondernam om erger te voorkomen. 

Wij -samen met Diane en partner Gilbert- vonden het 

daarom nodig om Rebecca in de bloemetjes te zetten.
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Werfnieuws uit Okegem 

Werfnieuws uit Appelterre 

Op 11 januari 2023 zal de aannemer Van Kempen starten 

met de afbraakwerken in de wijk Eversem. Het gaat over 

de leegstaande panden uit fase 1 van de vervangingsbouw. 

De stedenbouwkundige vergunning is op dit moment nog 

in onderzoek. Van zodra we goedkeuring krijgen van de 

stad Ninove, kunnen we starten met de procedure voor 

het aanstellen van een aannemer voor de bouwwerken.

En ook fase 1 van de totaalrenovatie is volop 

bezig. Aannemer PIC (ism Everaert-Cooreman) is 

gestart om de 48 woningen om te schakelen naar 

duurzame en energiezuinige woonentiteiten. 

wist je dat we pech gehad hebben 

bij de aanbesteding voor de 

sloopwerken? De aannemer die 

tweede eindigde vond dat hij de 

opdracht verdiende en besliste 

om juridische stappen te zetten. 

Uiteindelijk hebben we beslist om 

opnieuw aan te besteden om te 

vermijden dat we nog eens een jaar 

of langer moeten wachten. 

wist je dat het ook de tweede keer 

is dat onze stedenbouwkundige 

vergunning (voor de opbouw van 

de nieuwe woonentiteiten en de 

infrastructuur) werd ingediend? 

8


