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 Woord van de voorzitter

Rechtvaardig en sociaal

2019 was voor De Zonnige Woonst een jaar van verande-
ringen, zowel binnen de raad van bestuur als binnen het 
team van vaste medewerkers. Zo werd de raad van bestuur 
herleid van vijftien naar negen leden en namen we afscheid 
van Katrijn Cools. Tegelijkertijd mochten we Brent Goossens 
verwelkomen en kwam Nathalie De Clercq er op 2 januari 
2020 bij.

2020 wordt het jaar waarin de Zorgzame Buurt, die we op de 
site Tasibel willen creëren, zichtbaarder zal worden.  
De constructieve inbreng van buurtbewoners en andere 
geïnteresseerden zal door de oprichting van werkgroepen 
concreter worden. 
Ook de projecten in de Populierenstraat, Dennenstraat en 
Veldstraat krijgen stilletjesaan vorm. 
In Waasmunster starten we met de bouw van tien nieuw-
bouwappartementen op de Vierschaar.

Het aanbod van huurwoningen op de privémarkt is voor de 
sociaal zwakkeren te duur geworden. Dit motiveert ons om 
betaalbare huurwoningen aan te bieden die voldoen aan de 
steeds strenger wordende eisen. We laten ons hierbij leiden 
door het Vlaams Woninghuurdecreet en de regelgeving van 
de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. We blijven het ook 
belangrijk vinden om te luisteren naar onze huurders en om 
in de mate van het mogelijke rekening te houden met hun 
wensen. Zo zal er een duidelijker reglement van inwendige 
orde komen voor onze appartementen.  

Samen met de raad voor maatschappelijk welzijn van de  
gemeente Hamme willen wij erop toezien dat onze huur-
woningen correct gebruikt worden. Dat wil zeggen dat we 
fraude verder zullen aanpakken door met de verschillende 
diensten actief te gaan samenwerken op het terrein zelf.
Tot slot willen we verder werken aan het energiezuinig 
maken van al onze woningen, zodat de energiefactuur van al 
onze huurders daalt.

Laat ons elkaar een gezond en veelzijdig 2020 toewensen! 

Dankjewel voor het voortgezet vertrouwen,

Etienne De Prijcker
voorzitter
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Wie zijn we?
De Zonnige Woonst biedt betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aan in een aangename buurt voor mensen met woonnood.

Samen bouwen aan een goede thuis
De Zonnige Woonst wil een goede huisbaas zijn en streeft naar een continue tevredenheid van haar bewoners. Zij is een  
betrouwbare partner die klantgericht te werk gaat. De (kandidaat-)huurders en -kopers staan centraal en kunnen rekenen op een 
correcte dienstverlening. Een gedreven team van enthousiaste medewerkers staat paraat om eenieders vragen te beantwoorden.

De Zonnige Woonst wil een dynamische en financieel gezonde huisvestingsmaatschappij zijn die actief op zoek gaat naar 
nieuwe opportuniteiten om haar patrimonium uit te breiden en om toekomstige uitdagingen succesvol aan te gaan. 

Raad van bestuur

Van links naar rechts, zittend: Robby Van der Stock, Etienne De Prijcker, Guy Van Gucht
Staand: André Raemdonck, Marita De Medts, Danny Poppe, Hilde Van de Voorde, Filip Boelaert, Koen Mettepenningen
Niet op de foto: Hilde Cloostermans-Huwaert
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Directiecomité

Etienne De Prijcker (voorzitter), Koen Mettepenningen (1ste ondervoorzitter), Robby Van der Stock (2de ondervoorzitter), Maria De 
Medts, André Raemdonck, Guy Van Gucht (directeur).

Personeel

Algemene leiding

Guy Van Gucht - directeur

Sociale dienst
De medewerkers van de sociale dienst zijn Veerle Staelen, Mylène De Pillecyn 
(adjunct-directeur), Lien Sap en Nathalie De Clercq.  
Je kan bij hen terecht voor:
• een nieuwe inschrijving of opvolging van je inschrijving 
• informatie over verhuizen naar een andere huurwoning 
Ç inschrijvingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over je huurovereenkomst, de ondertekening of opzeg ervan 
• meldingen van wijzigingen in je gezinssituatie en gezinsinkomen als  

huurder 
• vragen over de berekening van je huurprijs
Ç huren@dezonnigewoonst.be
• vragen over de maandelijkse betaling of een afbetalingsplan 
• meldingen over je woonomgeving 
Ç sociaal@dezonnigewoonst.be
• de communicatie
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Technische dienst 
Brent Goossens, Jonas Ingels, Evy Smet en Erwin Van Puyenbroeck zijn de mede-
werkers van de technische dienst.  Je kan bij hen terecht voor:
• meldingen van problemen aan je huurwoning 
• praktische vragen i.v.m. de verhuis naar of uit een huurwoning
Ç  herstellingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over de planning en uitvoering van renovaties 
• informatie over nieuwbouwprojecten
Ç  projecten@dezonnigewoonst.be
• informatie over de aankoop van een woning 
Ç  kopen@dezonnigewoonst.be
• de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen

Boekhouding
Nathalie De Bruyne is verantwoordelijk voor:
• de boekhouding 
• de berekening en afrekening van de huurlasten 
Ç boekhouding@dezonnigewoonst.be

TIP
Maak telefonisch een afspraak 
als je naar ons kantoor wil 
komen.
Zo kunnen we de nodige tijd 
voor je vrijmaken en is de juiste  
medewerker aanwezig.

Onze medewerkers zijn er voor jou
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over onze werking? Laat het ons weten. 
Zo kunnen wij je nog beter van dienst zijn.

Heb je een specifieke opmerking over de werking van onze maatschappij of over 
onze dienstverlening? Geef dit dan door, bij voorkeur schriftelijk via e-mail naar  
kunnenwejehelpen@dezonnigewoonst.be. 

Voor algemene informatieaanvragen: mail naar info@dezonnigewoonst.be.
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Huisbewaarders

• Maurits Verdonck – residentie ‘Rubso’ (Veldstraat) 
• Etienne Colman – residenties ‘Le Lis’ (Baantje, Burgemeester Louis Baertstraat 

en Museumstraat),  ‘Filip De Pillecyn’ (Peperstraat en Kleinhulst) en  
‘Dr. Hylebos’ (Schoolstraat)

• Jan Adriaenssens – site Slangstraat / Posthoorn

Huurders kunnen bij hun huisbewaarder terecht met alle vragen en/of meldingen over de gemeenschappelijke delen (onder-
grondse parking, fietsenberging, lift, gemeenschappelijke hallen, groenzone…). De huisbewaarders houden een oogje in het zeil 
en signaleren ons grote technische problemen. Het is ook hun taak om bewoners aan te spreken wanneer afspraken niet worden 
nageleefd, bv. bij lawaaioverlast, vandalisme… Op die manier dragen ze bij tot een aangename en prettige woonomgeving voor 
alle bewoners.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste  
nieuwtjes?
Neem dan regelmatig een kijkje op onze website 
www.dezonnigewoonst.be. Je vindt er de laatste 
stand van zaken van onze projecten, nuttige tips 
en links over wonen, de agenda van opendeur- 
dagen en activiteiten voor huurders, sluitings-
dagen, informatie voor (kandidaat-)huurders en 
-kopers… 

Het is niet omdat je in een sociaal  

woningblok bent opgegroeid dat je het 

niet kunt maken. 

En vooral: het is een enorme leerschool.

- Gène Bervoets

Uit ‘Trots op mijn roots’: een uitgave van VVH en uitgeverij Politeia, ©foto’s Els Matthysen, VVH.
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Overzicht van onze woningen

Op onze website vind je gedetailleerde kaarten van onze 
huurwoningen, garages, staanplaatsen en carports. 
Een papieren exemplaar kan je op vraag verkrijgen aan ons 
loket.

TEMSE

HAMME

WAASMUNSTER

Waasmunster: 54
Elversele: 31 Tielrode: 53

Hamme centrum: 1034

Kastel: 41

Moerzeke: 76
Zogge: 50

Sint-Anna: 11
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Huren
Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor wie een soci-
ale woning huurt of wilt huren. 
We leggen hieronder uit wat er verandert voor bestaande en 
nieuwe huurders.

Inschrijving

Om je te kunnen inschrijven bij onze maatschappij, moeten jij 
en je partner voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet 
je o.a. meerderjarig zijn, een beperkt gezinsinkomen hebben, 
voldoen aan de eigendomsvoorwaarden en ingeschreven zijn 
in het bevolkings-of vreemdelingenregister.

Als bestaande huurder van De Zonnige Woonst kan je je 
inschrijven voor een andere woning. 
Je krijgt enkel nog voorrang bij gezinsuitbreiding door  
geboorte, adoptie, pleegzorg of als er een gemelde gezins-
hereniging plaatsvond (mutatie).

Wie wil verhuizen naar een andere woning zonder één van 
bovenstaande redenen, kan zich ook inschrijven, maar komt 
op de gewone wachtlijst terecht. 

De voorrangsregel voor personen die nog geen sociale wo-
ning huren, wordt vanaf 1 januari 2020 geschrapt.

Maak een afspraak met onze sociale dienst om je in te schrij-
ven: inschrijvingen@dezonnigewoonst.be of 052 – 470 471. 
We vullen dan samen het inschrijvingsformulier in. 

Huurprijs

We berekenen de huurprijs en de sociale korting volgens het 
sociaal huurbesluit. Dit is op basis van je gezinsinkomen, je 
gezinssituatie en de waarde van de woning. We passen de 
huurprijs jaarlijks aan. Huurders krijgen hierover een brief in 
september en december. Vanaf 1 januari 2020 zijn er enkele 
wijzigingen in de wetgeving die een invloed hebben op de 
berekening van jouw huurprijs. 

Het inkomen van alle meerderjarige inwonende familieleden 
telt voortaan mee voor de huurprijsberekening.  
Meerderjarige inwonende familieleden zijn:
• kinderen, jonger dan 25 jaar, die niet meer ten laste zijn;
• personen met een handicap;
• (groot)ouders.

Het inkomen is de som van:
• het gezamenlijk belastbaar inkomen;
• het afzonderlijk belastbaar inkomen;
• het leefloon;
• inkomensvervangende tegemoetkomingen aan perso-

nen met een handicap;
• van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het 

buitenland of verworven bij Europese of internationale 
instellingen. Deze moet je verplicht zelf aan ons melden.

De berekening maakt vanaf nu gebruik van het inkomen 
van het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet 
beschikbaar is. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden 
hetzelfde jaar.

Meer informatie vind je in onze  
inschrijvingsbrochure. 
Vraag een exemplaar aan onze  
medewerkers of kijk de brochure in 
op onze website  
www.dezonnigewoonst.be.

Editie 2020

De Zonnige 
Woonst

De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij
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Om de huur te berekenen delen we jouw jaarinkomen door 
55.

Verdien je echter meer dan de vastgelegde inkomensgrens 
(zie hieronder), dan betaal je een solidariteitsbijdrage:
• Jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar 

lager dan 125%: we delen jouw jaarinkomen door 54.
• Jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% 

van de inkomensgrens: we delen jouw jaarinkomen door 
53.

• Jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: 
we delen jouw jaarinkomen door 52.

De inkomensgrenzen voor 2020 zijn:
• voor alleenstaanden: 25.317 euro;
• voor alleenstaanden met een handicap: 27.438 euro;
• voor alle anderen: 37.974 euro. Per persoon ten laste tel 

je er 2.123 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of 
een persoon met een handicap.

De huurmarktwaarde is de huurprijs die je voor de woning 
zou betalen op de privémarkt. Op basis van een objectief 
schattingsmodel van de overheid, bepalen we op 1 januari 
2020 een nieuwe huurmarktwaarde voor elke woning.

De huurmarktwaarde komt overeen met de basishuurprijs en 
de maximale huurprijs (excl. de huurlasten) van jouw woning. 
Op dit bedrag kennen we de sociale kortingen toe waarop jij 
op basis van jouw (gezins)situatie recht hebt. Je betaalt nooit 
meer dan de basishuur.

Energiecorrectie
Als wij geïnvesteerd hebben om jouw woning energie-
zuiniger te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar 
je geld op verwarming en warm water. Vanaf 1 januari 2020 
betaal je hiervoor een maandelijkse toeslag op de huurprijs. 
Dat heet de energiecorrectie.
De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid 
energie die je minder verbruikt en wordt berekend volgens 

de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De toeslag is 
een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat je 
bespaart op je energiefactuur.

Je kan een gezinskorting krijgen als een gezinslid erkend is 
als ernstig gehandicapt of als je kinderbijslag ontvangt voor 
een inwonend kind. Voor kinderen in co-ouderschap en die 
niet gedomicilieerd zijn in de woning, kan een halve gezins-
korting toegekend worden als beide ouders een verklaring 
ondertekenen.

In de loop van het jaar is een herziening van de huurprijs 
mogelijk in het geval van:
• de pensionering van een gezinslid;
• een inkomen dat na drie opeenvolgende maanden 

gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee de 
huurprijs werd berekend;

• een overlijden of het vertrek van een gezinslid;
• een extra inwoner;
• een recenter aanslagbiljet dan er gebruikt werd bij de 

huidige berekening.

Contacteer ons als je je in één van bovenstaande situaties 
bevindt.

Zorg voor een gezonde mix: een sociale woonwijk 
waar zowel gezinnen, alleenstaanden als ouderen 
samenleven.Divers in leeftijd, maar ook divers in 
nationaliteit.

- Chokri Mahassine en Erhan Demirci

Uit ‘Trots op mijn roots’: een uitgave van VVH en uitgeverij Politeia, ©foto’s Els Matthysen, VVH.
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Tips voor een vlotte betaling van de huur:

• Schrijf de huur over vóór de 10de van elke maand.
• Betaal het correcte bedrag.
• Vermeld steeds jouw persoonlijke gestructureerde  

mededeling in de overschrijving.  
Dit is een vaste code die je links onderaan op je jaarlijk-
se huurprijsberekening terugvindt naast ‘OGM-nummer’ 
met formaat ++000/0000/00000++.

• We raden je aan om gebruik te maken van een doorlo-
pende opdracht. Deze moet je zelf aanmaken bij je bank 
en aanpassen als het bedrag van je maandelijkse huur 
wijzigt.

• Neem contact op met ons als je moeilijkheden hebt om 
de huur te betalen. Onze medewerkers bekijken met jou 
de mogelijkheden om de betaling van achterstallige 
huurgelden maandelijks te spreiden in een afbetalings-
plan. Als je de huur niet tijdig betaalt en geen contact 
opneemt, ontvang je van ons een schriftelijke herin-
nering. Vanaf de tweede herinneringsbrief rekenen we 5 
euro aanmaningskosten aan. Niet-betaling van de huur 
kan leiden tot de beëindiging van de huurovereenkomst.

Contacteer ons als je vragen hebt:

• over de huurprijsberekening:  
huren@dezonnigewoonst.be

• over problemen bij de betaling van de huur:  
sociaal@dezonnigewoonst.be

Trots op mijn roots

Gène Bervoets, Koen Crucke, Fred Deburghgraeve,  
Lynn Wesenbeek, Axl Peleman… bekend om heel verschil-
lende redenen… maar allemaal zijn ze trots op hun roots, de 
sociale wijk waar ze opgroeiden.

Het boek ‘Trots op mijn roots’ bundelt inspirerende verhalen 
van deze 24 bekende Vlamingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De interviews zijn ondergebracht in drie thema’s: sociaal 
wonen als bron van solidariteit, sociaal wonen als bron 
van inspiratie of sociaal wonen als bron van wilskracht; elk 
ingeleid met persoonlijke reflecties van mensen die beroeps-
matig heel nauw betrokken zijn bij sociaal wonen: Björn Mal-
lants – VVH, Bernard Hubeau – Vlaamse Woonraad, Meryem 
Kanmaz – Minderhedenforum, Joy Verstichele – Vlaams Huur-
dersplatform, Mieck Vos - VVSG, Sien Winters – Steunpunt 
Wonen, Cédric Van Styvendael – Housing Europe en Pascal 
De Decker – KU Leuven.  
Ongezouten, soms met een kwinkslag, maar altijd recht 
vanuit het hart. 
Bron: VVH, Els Matthysen & Björn Mallants

Meer lezen? Er ligt een exemplaar in onze wachtzaal. Kijk het 
zeker eens in bij je volgende bezoek. 
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Huurderscategorieën

We beschouwen de volgende personen als huurders:
• de persoon die zich opgaf als referentiehuurder;
• de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, er 

wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner 
van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon 
moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Nieuw: als je feitelijke partner pas na de start van het huur-
contract is komen inwonen, dan wordt hij/zij pas huurder na 
één jaar. Hij/zij kan pas officieel huurder worden als jullie op 
dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen 
jullie niet, dan zal de feitelijke partner de huurwoning moe-
ten verlaten.

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, 
zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, 
moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet 
voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. 
Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen tellen 
in sommige gevallen wel mee voor de berekening van je 
huurprijs.

Taalkennis

De Vlaamse Overheid vindt het belangrijk dat toekomstige 
huurders van een sociale woning een basiskennis van het 
Nederlands hebben. Zo kunnen onze gesprekken en ook 
jouw contacten met buren, in de school, de winkel… vlotter 
verlopen. 

Als je weinig of geen Nederlands kent bij de intrek in je 
woning, dan verwijzen we je door voor het volgen van Ne-
derlandse taalles. Na één jaar controleren we of je voldoet. 
Als je het vereiste niveau niet behaalt (A1 van het Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen), kan een boete 
opgelegd worden.

Heb je (nog) geen basiskennis Nederlands? 
Meld je dan aan bij een van de afdelingen van het  
Agentschap Inburgering en Integratie. Zij zullen jou verder 
begeleiden. Het dichtstbijzijnde kantoor vind je terug op 
 www.integratie-inburgering.be of kan je telefonisch  
opvragen via het nummer 02 -  205 00 50.

Tip
www.nederlandsoefenen.be 

Mijn thuis was veel groter dan dat ene huis.
Mijn thuis was de hele wijk.

- Fred De Burghgraeve

Uit ‘Trots op mijn roots’: een uitgave van VVH en uitgeverij Politeia, ©foto’s Els Matthysen, VVH.
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Eigendomsverwerving melden

De eigendomsvoorwaarde is opnieuw verstrengd. Huurders 
en hun partners mogen geen woning of bouwgrond geheel 
of gedeeltelijk in eigendom, erfpacht, opstal of vruchtgebruik 
hebben. Zelfs het bezit van een deel, hoe klein ook, is niet 
toegelaten. Niet in België, en ook niet in het buitenland. 
Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, 
voldoe je niet langer aan de eigendomsvoorwaarde.

Soorten eigendomsrecht
Er bestaan vijf soorten eigendomsrecht:
1. Volle eigendom: hierbij beschik je over de meest  

volledige eigendomsrechten: de naakte eigendom en 
het vruchtgebruik. Je kan de woning zelf bewonen,  
verhuren, verkopen, vervreemden…

2. Vruchtgebruik: De eigendom is van iemand anders, maar 
je hebt het recht om er te wonen of het te verhuren.

3. Naakte eigendom: je bezit de eigendom, maar je mag 
het niet bewonen of verhuren.

4. Erfpacht: de grond is in eigendom van iemand anders, 
maar tijdens de duur van de erfpacht heb je het recht 
om het volle genot te hebben van de grond. Je bent 
geen eigenaar, maar je mag alle rechten uitoefenen 
alsof je de eigenaar bent van de grond (bouwen, afbre-
ken…).

5. Opstalrecht: je hebt het recht om eigendom van  
gebouwen of beplantingen te hebben op andermans 
grond. Bv. als je een huis bouwt op de grond van iemand 
anders, dan ben je eigenaar van het huis, maar niet van 
de grond.

Je ontvangt een schenking of erfenis
Als jij of je partner een woning of bouwgrond geërfd hebben 
of geschonken krijgen, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. 
Neem zo snel mogelijk contact op met onze dienst verhuring: 
huren@dezonnigewoonst.be of 052 - 470 471. We bekijken 
samen jouw opties. 

Als je huurder wilt blijven, dan moet je de geërfde of 
geschonken woning of bouwgrond verkopen. Na de ver-
werving heb je voor een woning één jaar de tijd, voor een 
bouwgrond vijf jaar. Zo niet, zullen we de huurovereenkomst 
beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden.

Je hebt zelf een woning of bouwgrond gekocht
Als je zelf een woning of bouwgrond koopt, moet je dit met-
een aan ons melden. In dat geval zeggen we de huurover-
eenkomst onmiddellijk op met een opzegtermijn van zes 
maanden voor een woning en vijf jaar voor een bouwgrond.

Halt aan fraude

Het bestrijden van domiciliefraude is belangrijk. Daarom 
investeren we in de aanpak ervan. We ondertekenden in 
2018 een samenwerkingsprotocol met politie en gerecht om 
vlotter informatie uit te wisselen. Daarnaast blijven we sterk 
inzetten op het informeren van onze huurders. Voorkomen is 
beter dan genezen.

Wat is domiciliefraude ?
Er bestaan twee soorten domiciliefraude:
1. Het niet bewonen van je huurwoning: in je huurover-

eenkomst staat dat je permanent in je huurwoning 
moet wonen. Doe je dit niet, dan kom je de overeen-
komst niet na en spreken we over domiciliefraude.

2. Het niet aangeven van een nieuwe inwoner: er komt 
iemand bij je wonen zonder dat je ons hiervan op de 
hoogte hebt gebracht. Volgens de huurovereenkomst 
moet je elke wijziging melden. Als je dit niet doet, 
pleeg je domiciliefraude.

Waarom bestrijden we fraude?
Als iemand zijn woning niet bewoont, dan staat deze zomaar 
leeg. Er staan momenteel meer dan vijfhonderd gezinnen 
bij ons op de wachtlijst om een sociale woning te kunnen 
huren. Een woning die niet bewoond wordt, kunnen we dus 
beter verhuren aan iemand die het nodig heeft. 
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We berekenen de huurprijs aan de hand van je gezins-
inkomen. Als er iemand bijwoont, waarvan we geen weet 
hebben, betaal je in de meeste gevallen te weinig huur. Dit is 
niet eerlijk ten aanzien van de huurders die wel een correcte 
huurprijs betalen.

We bestrijden dus fraude om iedereen die recht heeft op 
een sociale woning, een woning te kunnen aanbieden en om 
ervoor te zorgen dat voor al onze huurders dezelfde regels 
worden toegepast.

Wat zijn de gevolgen als we fraude vaststellen?
De gevolgen van domiciliefraude zijn ernstig. Als een huurder 
zijn woning niet bewoont of zonder toelating iemand laat 
inwonen, kunnen we:
• de huurovereenkomst opzeggen;
• de onrechtmatig verkregen sociale korting op de huur-

prijs uit het verleden laten bijbetalen.

Als de bijwoner niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt 
deze geen toestemming om in de woning te blijven wonen. 
Als dit toch gebeurt, kunnen we ook de huurovereenkomst 
stopzetten.

Domiciliefraude in het kort
• Voor iedereen dezelfde regels!
• Kan leiden tot opzeg van de huurovereenkomst.

TIP 
Voorkom problemen en bespreek zowel een tijdelijke  
afwezigheid als de komst van een nieuwe inwoner vooraf met 
onze medewerkers.
huren@dezonnigewoonst.be 

Onderhoud van je woning

De Zonnige Woonst zorgt ervoor dat je huurwoning in goede 
staat is wanneer je er je intrek in neemt. Huurders dragen 
zelf zorg voor hun woning, en indien van toepassing, voor 
hun tuin en berging. Dat betekent: regelmatig stofzuigen 
en poetsen, ramen wassen, afval sorteren en op de juiste 
momenten buiten zetten, de woning voldoende verwarmen 
en verluchten, gras maaien, onkruid verwijderen… Maak af-
spraken met de buren als je een gemeenschappelijke inkom 
deelt. Wanneer er minimaal drie gezinnen gebruik maken 
van één inkomhal, zorgen wij één keer per maand voor het 
onderhoud. Je draagt in dat geval bij in de kosten via de 
huurlasten. 

Ondervind je problemen bij het onderhoud van jouw woning 
en/of tuin? Neem dan contact op met ons. We zoeken samen 
naar een oplossing.

Herstellingen
Tijdens de huur laten wij de nodige herstellingen uitvoeren 
om de goede staat van de woning te behouden. Dit gaat over 
alle grote herstellingen, grote onderhoudswerken en herstel-
lingen die nodig zijn door een constructiefout, overmacht en/
of ouderdom. Bijvoorbeeld het herstellen van een dak bij een 
lek, het vernieuwen van een vloer…

Huurders zorgen voor de zogenaamde huurherstellingen. Dit 
zijn de minder grote, vaak voorkomende herstellingen die 
verbonden zijn aan het gebruik van de woning en die niet te 
wijten zijn aan een constructiefout, overmacht en/of ouder-
dom. Bijvoorbeeld het vervangen van een dichting van een 
lekkende kraan, het vervangen van een kapot afdekplaatje 
van de schakelaar…

De sociale huisvestingsmaatschappijen van Oost-Vlaanderen 
hebben samen met de provincie een brochure ontworpen 
met daarin een handig overzicht van wie verantwoordelijk 
is voor welke herstelling. Elke nieuwe huurder ontvangt van 
ons de ZieZo-brochure.
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Wie nog geen brochure heeft, kan een gratis exemplaar 
ophalen in ons kantoor of inkijken op  
www.dezonnigewoonst.be.

Huurders brengen De Zonnige Woonst onmiddellijk op de 
hoogte van een probleem. Zo kunnen we tijdig ingrijpen en 
ergere schade voorkomen. Een huurder die dit niet doet, 
staat zelf in voor de herstelling. Bijvoorbeeld als hij de wa-
terkraan liet openstaan en het overstromende water schade 
heeft veroorzaakt.

1

ZieZo!...
Handig boekje voor huurders

herstellingen en onderhoud van de woning
alles wat kan/mag/moet

Wat moet ik doen bij brand, ontploffing, inbraak, 
vandalisme, stormschade…?

1. Contacteer de hulpdiensten (112).
2. Verwittig De Zonnige Woonst en de huisbewaarder 

(indien van toepassing).
3. Bezorg de volgende info aan De Zonnige Woonst:

• het proces-verbaalnummer (PV-nummer) van de 
politie (indien van toepassing);

• duidelijke foto’s van de schade;
• een correcte omschrijving van wat er gebeurd is en 

het soort schade dat je hebt opgelopen;
• je correcte adresgegevens, telefoonnummer(s) en 

e-mailadres.
Via telefoon 052 – 470 471 of e-mail   
herstellingen@dezonnigewoonst.be.

TIPS
• Voer zelf geen herstellingen uit waarvoor De Zonnige 

Woonst verantwoordelijk is. Bij twijfel over wie de wer-
ken moet uitvoeren, kijk je dit na in de Ziezo-brochure 
of neem je contact op met de medewerkers van de 
technische dienst.

• Het is erg belangrijk dat we in het bezit zijn van je juiste 
telefoonnummer, bij voorkeur een gsm-nummer. Als je 
telefoonnummer wijzigt, breng dan steeds het secretari-
aat op de hoogte. Geef eventueel ook een telefoonnum-
mer door van een familielid of een buur als je moeilijk 
bereikbaar bent en de herstelling dringend is.

Zorg voor een interculturele dialoog, dan heb je 
later minder problemen.

- Chokri Ben Chikha

Uit ‘Trots op mijn roots’: een uitgave van VVH en uitgeverij Politeia, ©foto’s Els Matthysen, VVH.
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Is het zeer ernstig?
(bv. brand, storm, water...)

• Bel noodnummer 112.
• Zorg altijd eerst voor 

eigen veiligheid en die 
van anderen.

• Neem indien mogelijk 
eerste maatregelen.

• Neem foto’s van de aan-
gerichte schade.

Verwittig technische dienst

052 / 470 471
herstellingen@dezonnigewoonst.be

Voeg eventueel foto’s toe aan jouw 
e-mail.

In de Ziezo-brochure kijken 
we na wie verantwoordelijk is. 
Als De Zonnige Woonst 
verantwoordelijk is, geven wij 
opdracht aan de aannemer 
om de schade te herstellen 
binnen een bepaalde termijn. 
Wij maken zelf geen planning 
op en kunnen geen exacte 
datum doorgeven.

Je ontvangt een SMS ter 
bevestiging van deze 
opdracht. Je hoeft hierop niet 
te reageren.

De aannemer kan jou op dit 
nummer contacteren voor een 
afspraak.

De aannemer voert de 
werken uit.

Na de werken kijk je de werken en 
de ingevulde info na. 

Daarna handteken je de opdracht 
voor uitvoering.

Is er iets niet in orde na 
uitvoering?

Contacteer zo snel mogelijk de 
technische dienst.

Soms komen we de werken zelf 
nog controleren. 

We maken hiervoor een afspraak.
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Ondervind je problemen bij het onderhoud van jouw woning 
en/of tuin? Neem dan contact met ons op. We zoeken samen 
naar een oplossing, zodat je in je woning kan blijven wonen.

In de kijker: geen elektriciteit, wat nu?

De elektriciteit valt uit. Wat moet je doen?

Dit zijn de mogelijke oorzaken waardoor de elektriciteit 
uitvalt:
• een defect apparaat geeft kortsluiting;
• er loopt iets fout in de elektriciteitskast;
• er is een algemene storing op het elektriciteitsnet.

Hoe ga je te werk?
1. Probeer eens een lichtschakelaar of stopcontact in een 

andere ruimte van je woning. Heb je nergens in huis nog 
elektriciteit? Kijk dan in je elektriciteitskast:
• Staan alle zekeringen nog aan?  

Informeer bij de buren of zij elektriciteit hebben. Bij 
een algemene storing kan je terecht bij Eandis voor 
meer informatie 078 - 35 35 00.

• Staan er zekeringen uit?  
Zet eerst de hoofdschakelaar opnieuw aan en 
probeer dan de andere zekeringen één voor één aan 
te zetten. 

2. Springt één circuit opnieuw uit? Controleer of een ap-
paraat voor storing zorgt. Laat de zekering uitstaan en 
trek de stekker van het toestel uit. Probeer daarna de 
zekering opnieuw aan te zetten. Een defect toestel of 
een toestel met een beschadigd snoer mag je niet meer 
gebruiken. 

3. Houdt het probleem aan? Contacteer onze technische 
dienst. Je mag zelf geen werken uitvoeren aan de elek-
triciteit.

Septische put
Vanaf 1 januari 2020 zal De Zonnige Woonst voor alle  
woningen en appartementen die een gemeenschappelijke 
septische put gebruiken de lediging uitvoeren. Je betaalt 
hiervoor een maandelijkse bijdrage via de huurlasten.

Verstoppingen zijn een voorbeeld van herstellingen die ten 
laste zijn van de huurder van een gezinswoning. Ze worden 
meestal veroorzaakt door slecht gebruik. 
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AANVRAAGFORMULIER VERANDERINGEN  

IN en/of ROND DE WONING  

TEN LASTE VAN DE HUURDER 

Mijn naam en voornaam:  
…………………………………………………………………………………….. 

Mijn adres:   
 

…………………………………………………………………………………….. 

Postcode + gemeente:  
…………………………………………………………………………………….. 

Mijn telefoonnummer:  
…………………………………………………………………………………….. 

Datum:  
 

 
…………………………………………………………………………………….. 

Handtekening:  
 

…………………………………………………………………………………….. 

 

IK WIL EEN AANVRAAG DOEN VOOR: 

o het plaatsen van een tuinhuis en/of (her)aanleg van de tuin (*) (**
) 

o de (her)aanleg van een terras (*) (**
) 

o het plaatsen van een nieuwe tegelvloer in de woning (**) 

o een douchescherm 

o andere: …………………………………………………………………………………….. 

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN: 

(*) plannetje of schets van de huidige en gewenste toestand 

(**) een gedetailleerde offerte van het materiaal en/of de werkuren  
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Veranderingswerken aan je woning

Veel huurders hebben vragen over werken die ze zelf willen 
uitvoeren aan de woning. We maken een onderscheid tussen 
grote en kleine werken.

Kleine veranderingswerken zoals schilderen, behangen, 
decoreren of verlichting ophangen… kan je zonder aanvraag 
uitvoeren. Informeer bij onze technische dienst als je twijfelt 
of vragen hebt. Zo ben je zeker dat er later geen discussie 
ontstaat.

Grote veranderingswerken vraag je altijd schriftelijk (via mail 
of brief) aan. Grote veranderingswerken zijn bijvoorbeeld:
• het vernieuwen van een vloer;
• het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer;
• het plaatsen van een schotelantenne;
• aanpassingen aan de tuin (bv. het plaatsen of vervangen 

van een tuinhuis of terras).

Vraag een aanvraagformulier bij de technische dienst: 
• omschrijf welke werken je wilt (laten) uitvoeren en welk 

materiaal je zal gebruiken; 
• voeg een plan met afmetingen toe.

Pas na schriftelijke goedkeuring van De Zonnige Woonst mag 
je starten met de werken. Deze schriftelijke toestemming is 
nodig om discussies op het einde van de huurtijd te vermij-
den. Zonder deze schriftelijke bevestiging kunnen we eisen 
dat je alles in de oorspronkelijke staat brengt. We rekenen 
erop dat je de aangevraagde werken vakkundig uitvoert en 
ook afwerkt.

Wanneer wij grote werken plannen aan je woning (bv. voor 
de plaatsing van dakisolatie of centrale verwarming wanneer 
dit nog niet aanwezig is), nemen we steeds tijdig contact op.

Reglement van inwendige orde 
Samen met het huurcontract ondertekende je ook het 
reglement van inwendige orde van De Zonnige Woonst. Dit 
document legt de ‘huisregels’ vast: wat mag je aanpassen in 
een huurwoning, wat mag je zeker niet doen… 

We werken het reglement regelmatig bij, zodat het ook op 
nieuwe vragen een antwoord biedt. Je kan de meest actuele 
versie steeds raadplegen op onze website:  
www.dezonnigewoonst.be/ik_ben_huurder/huurdersdocu-
menten 
of je kan aan ons loket een papieren versie afhalen. 

TIP
Neem het reglement van inwendige orde zeker door als je klus-
jes plant aan jouw huurwoning.
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Energiescans

De energiescanners en energiesnoeiers van Den Azalee zijn 
op stap om in een aantal van onze woningen een energie-
scan uit te voeren. Het team meet de volledige woning op 
energieverbruik en energieverlies. 
De bewoners krijgen advies en tips over hoe ze zuinig kun-
nen omspringen met hun energieverbruik.  Daarna voeren 
de energiesnoeiers gratis enkele kleine werkjes uit, zoals het 
plaatsen van spaarlampen, ledlampen, spaardouchekoppen 
en het aanbrengen van radiatorfolie en buisisolatie. Het zijn 
kleine maatregelen, waardoor je flink wat kan besparen op 
energiekosten. 

De energiesnoeiers plaatsen ook een woonmeter. Dat is een 
handig hulpje om je woning energiezuinig te verwarmen en 
optimaal te verluchten voor meer wooncomfort.

Ten slotte overlopen de energiescanners samen met de  
bewoners de energiefactuur. Op basis van het verbruik gaan 
ze na of er voor hen geen goedkopere energieleverancier op 
de markt is, en kunnen de bewoners een overstap overwegen.

Woonmeter
Met een woonmeter kan je besparen op je energiefactuur. 
Een woonmeter meet niet alleen de warmte in de woning, 
maar ook de vochtigheid. Het is een ideaal instrument om de 
woning correct te verwarmen. De ingebouwde hygrometer 
meet de vochtigheid. Zo weet je perfect wanneer je het huis 
moet verluchten. En dat zorgt voor een ideaal wooncomfort. 
De woonmeter maakt gebruik van handige icoontjes, zodat 
bewoners er makkelijk mee aan de slag kunnen.

TIP
Denk goed na over de keuze van je energieleverancier.  
Op www.vreg.be kan je prijzen vergelijken van alle energie- 
leveranciers in Vlaanderen. Misschien is er een goedkoper  
alternatief? Of kom je in aanmerking voor het sociaal tarief?
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Garage, staanplaats of moestuin huren

Onze maatschappij verhuurt garages, autostaanplaatsen en 
carports. We verhuren ze bij voorrang aan de bewoners van 
onze huurwoningen. Bij gebrek aan kandidaten, verhuren wij 
ze ook aan andere geïnteresseerden.

Informeer bij onze verhuurdienst als je een garage, auto-
staanplaats of carport wil huren. Op onze website  
(www.dezonnigewoonst.be) vind je een overzichtskaart van 
onze garages, autostaanplaatsen en carports. Via het loket 
kan je een papieren exemplaar verkrijgen.

De maandelijkse huurprijs voor 2020 bedraagt:

Sociale huurder Anderen 
(incl. 21% btw)

Garage of  
autostaanplaats

30 euro 44 euro

Carport 20 euro 24,20 euro

We maken net zoals bij de huur van een woning een huur-
overeenkomst op. We vragen ook een kopie van het inschrij-
vingsbewijs van je wagen.

In de Oostkouterstraat en de Moerheide verhuurt De Zonnige 
Woonst een aantal aangelegde percelen om groenten en 
fruit te kweken. Ze worden verhuurd per jaar aan een huur-
prijs van 1,04 euro per vierkante meter. De huurprijs wordt 
jaarlijks geïndexeerd.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op ons kantoor en 
komen op de wachtlijst te staan.

Wist je dat…
we veldbloemen zaaien in plaats van gras op enkele van 
onze gemeenschappelijke groenzones? 
Dit is niet alleen mooi om zien, het is ook goed voor het  
milieu en de onderhoudskosten dalen. 
We plaatsten ook enkele bijenhotels.
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Sorteren - de blauwe zak

Vorig jaar werd de nieuwe blauwe zak gelanceerd. Omdat 
de technologie niet stilstaat en er ook op het gebied van 
recyclage heel wat vernieuwingen zijn, mogen nu ook alle 
huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe zak. Denk 
maar aan (yoghurt)potjes of botervlootjes, plastic zakken en 
folies. Dat is goed nieuws, niet alleen voor het milieu, maar 
ook voor je portemonnee. Want meer afval in de blauwe 
PMD-zak, betekent minder afval in de duurdere (gele) huis-
vuilzak, en minder verbranding. 

Wat mag je in de PMD-zak stoppen?
• Plastic: Alle huishoudelijke plastic verpakkingen: plastic 

flessen en flacons (met dop), plastic schaaltjes, potjes, 
bakjes, dozen, tubes en (boter)vlootjes, plastic zakken en 
folie, bloempotjes.

• Metalen verpakkingen: blikjes, koekjesdozen, 
spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, 
aluminiumschaaltjes/-bakjes, deksels en doppen. 

• Drankkartons

Hoe stop je de PMD in de zak?
• De verpakkingen moeten leeg zijn.
• Win extra plaats door de verpakkingen plat te duwen. 
• Stop geen verpakkingen in elkaar. 
• Alles moet in de zak zitten. Hang er dus niets aan de 

buitenzijde aan.

Wat mag er niet in?
Verpakkingen waar gevaarlijke producten in zaten (kijk naar 
de pictogrammen op de achterzijde), verpakkingen van 
motorolie, pesticiden en siliconenkits, kindveilige sluitingen, 
verpakkingen met een volume groter dan 8 liter, piepschuim, 
andere plastic of metalen voorwerpen. 

Enkele tips om PMD-afval te beperken:
• drink kraantjeswater;
• koop dranken bij voorkeur in glazen flessen met statie-

geld;
• navulverpakkingen of geconcentreerde producten zor-

gen voor minder afval;
• kies voor grote verpakkingen bij niet-bederfbare produc-

ten (bv. poets- en wasproducten) als jouw gezinssituatie 
dit toelaat. Eén grote verpakking is minder afval dan 
hetzelfde volume in kleine verpakkingen.

Afvalkalender
Alle inwoners ontvangen van de gemeente jaarlijks een 
afvalkalender. Hierop kan je zien wanneer welke afvalzak 
opgehaald wordt. Heb je deze bedeling gemist of ben je jouw 
exemplaar kwijt, kijk dan op www.ophaalkalender.be of vraag 
een nieuw exemplaar aan bij je gemeente. Je kan ook de 
gratis app Recycle downloaden op jouw smartphone.

Respecteer de tijdstippen die aangeduid staan op de kalen-
der en haal niet-opgehaalde zakken weer binnen. Afval dat 
te lang buiten staat, begint te ruiken en trekt ongedierte aan. 
Niet fijn voor jou en niet fijn voor de buurt. 

Verzamel geen afval in gemeenschappelijke ruimten in 
afwachting van ophaling.

Wist je dat…
de ‘groene bak’ voor groenafval en de ‘zwarte bak’ voor restaf-
val (in Waasmunster) bij je woning horen? 
Als je verhuist, laat je deze bak leeg en proper achter in de 
woning.
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Stopzetting huur

Wil je niet meer bij ons huren? Dan moet je jouw huurover-
eenkomst opzeggen. Dat doe je op de volgende manier:
• via een opzegformulier dat je bij ons kan ondertekenen;
• door ons een aangetekende brief te sturen. Deze brief 

moet ondertekend zijn door alle huurder(s) die de 
huurovereenkomst hebben ondertekend. Vermeld in 
je brief je nieuw adres, eventueel nieuw telefoonnum-
mer en bankrekeningnummer. Dit hebben we nodig om 
afspraken te maken omtrent de sleuteloverdracht en de 
afrekening van de waarborg.

Opgelet
Een opzeg is bindend. Jij noch wij kunnen hier op terug-
komen. Na een opzeg starten we met de voorbereiding van 
de nieuwe verhuring.

Door je woning en (eventueel) tuin goed te onderhouden, 
tijdig de huur te betalen, bij te dragen aan een goede buurt… 
kortom door de bepalingen uit de huurovereenkomst na te 
leven, vermijd je dat wij de huurovereenkomst beëindigen. 

Opzegtermijn
De normale opzegtermijn is drie maanden. De opzegperiode 
start op de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin we jouw opzegging ontvingen. Bijvoorbeeld: als je op 
12 augustus de huurovereenkomst opzegt, dan loopt jouw 
opzegperiode van 1 september tot en met 30 november.
Verhuis je naar een rusthuis? Dan duurt de opzegperiode één 
maand. 

Overlijdt de laatste huurder?
Dan wordt de huurovereenkomst ontbonden op de laatste 
dag van de tweede maand na het overlijden.

De woning verlaten
Van zodra je jouw woning hebt opgezegd, komt een  
technisch medewerker bij je langs. Wij noemen dit de 
voorcontrole. Tijdens dit moment krijg je uitleg over hoe je 
de woning best achterlaat: gepoetst, leeg, eventuele herstel-

lingen uitgevoerd… Je kan tijdens dit bezoek al je vragen 
stellen.
Je hebt daarna ongeveer enkele weken de tijd om de woning 
in orde te maken.

Op het einde van je huurperiode maken we een afspraak 
voor de sleuteloverdracht. We maken dan een plaatsbeschrij-
ving op om de toestand van de woning te beschrijven:
• We controleren grondig de staat van de vloeren, muren, 

stopcontacten, deuren, sanitair, kranen… en schrijven dit 
op. We vergelijken dit met de plaatsbeschrijving die bij 
de start van de huurperiode werd opgemaakt. Zo kunnen 
we vaststellen of er sinds het begin van de huurperiode 
schade aan de woning werd toegebracht.

• We noteren de meterstanden van water, elektriciteit en 
gas. 

Je ondertekent deze plaatsbeschrijving. Eventuele opmerkin-
gen kan je op het formulier noteren.
Na de plaatsbeschrijving geef je de sleutels af en heb je 
geen toegang meer tot de woning. 

Voor een vlotte afrekening van de huurwaarborg hanteren 
we standaardtarieven voor kleine, vaak voorkomende herstel-
lingen die ten laste zijn van de huurder. Onze medewerker 
zal je hierover bij de voorcontrole informeren.

Na verwerking van eventuele herstellingen en na aftrek van 
eventuele huurachterstal, storten we het resterende bedrag 
van de huurwaarborg terug. Wanneer er geen herstellingen 
zijn, kan dit op enkele weken geregeld zijn. In het geval van 
herstellingen volgt een eventuele terugbetaling maximaal 
drie maanden na het einde van de verhuring. Als er veel kos-
ten zijn, kan het ook zijn dat je moet bijbetalen. We informe-
ren je hierover per brief.
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Projecten
Oostkouterwijk in een nieuw jasje

We werken aan een grote vernieuwing van onze woningen en hun omgeving in de Oostkouterwijk. Op de site in de Lindestraat en op de 
hoek van de Veld- en Populierenstraat en Prieel in Hamme zijn de bouwwerken momenteel aan de gang. 
Andere projecten zitten nog in de voorbereidingsfase, maar de uitvoeringsdatum komt dichterbij.

In de Oostkouterwijk stond vroeger het bekende, wit-grijze 
appartementsgebouw in de Dennenstraat. Na vaststelling 
van stabiliteitsproblemen tijdens de opstart van de werken, 
kozen we voor een volledig nieuwe invulling van de site. 
Het gebouw werd volledig gesloopt en het terrein doet, in 
afwachting van de bouwwerken, dienst als speelweide. 

Met de focus op kleinere woningen willen we onze huurders 
die nu te groot wonen, de mogelijkheid bieden om binnen 
de wijk te verhuizen naar een woning die beter past bij hun 
gezins- en levenssituatie.

Omgevingswerken
Naar aanleiding van de verschillende bouwprojecten in de 
Oostkouterwijk wil de gemeente Hamme samen met De 
Zonnige Woonst de wijk heropwaarderen door de herinrich-

ting van de openbare ruimte en de infrastructuur. Zo zal de 
verkeersveiligheid centraal staan en willen we meer groene 
zones creëren.

De totaalrenovatie van negentien woningen in de Oostkou-
ter- en Populierenstraat, onder begeleiding van de architect 
Kris Cornelis, loopt op zijn einde. De woningen behouden hun 
vorm en uitzicht, maar zijn achteraan uitgebreid, zodat de 
leefruimten iets ruimer zijn en voldoen aan de huidige op-
pervlaktenormen. Alle technieken, zoals elektriciteit, sanitair, 
centrale verwarming, ventilatie…, zijn vernieuwd en voldoen 
aan de huidige normen van comfort en energiezuinigheid. 
De woningen zijn nu ook goed geïsoleerd. Ten slotte werden 
er nieuwe keukens, badkamers, vloeren en binnendeuren ge-
plaatst. De woningen zullen na de totaalrenovatie opnieuw 
een goede thuis kunnen vormen voor onze huurders.
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Nieuw aanbod in het centrum van Hamme

Op het Marktplein en in de Hoogstraat bouwen we twee 
nieuwe appartementsgebouwen. Op het Marktplein komen 
vijftien appartementen met een ondergrondse parking. 
Achter het gebouw komt een gemeenschappelijke binnentuin 
die gedeeld zal worden met onze bestaande appartementen 
in de Peperstraat en Kleinhulst. In de Hoogstraat komen zes 
appartementen.

Marktplein
Met lift:
• 1 appartement met 1 slaapkamer (65+)
• 10 appartementen met 2 slaapkamers
Gelijkvloers:
• 3 appartementen met 2 slaapkamers
• 1 appartement met 1 slaapkamer

Hoogstraat
Met lift:
• 2 duplexen (appartement met trap) met 2 slaapkamers
• 3 appartementen met 2 slaapkamers
Gelijkvloers:
• 1 appartement met 1 slaapkamer

Een woning op maat 

Zijn de kinderen het huis uit? Wordt het onderhoud van je 
huis of tuin te zwaar? Ervaar je het nemen van de trap soms 
als een hindernis? Lijkt een douche je makkelijker dan een 
bad? Betaal je gewoon te veel huishuur of verwarming voor 
een (te) groot huis? Of is je woning omwille van medische 
redenen niet meer geschikt?

De Zonnige Woonst vindt het belangrijk dat haar huurders 
zich goed voelen in hun woning. Een geschikte, aangepaste 
woning kan een oplossing zijn. Speciaal voor huurders die 
het liefst zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, 
bieden we comfortabele, aangepaste, kleinere woongelegen-
heden aan.

Voor meer dan tweehonderd woningen op maat krijgt een 
65-plusser voorrang op andere kandidaat-huurders. Wie wil 
verhuizen naar een woning, waarbij het aantal slaapkamers 
beter aansluit bij de gezinssituatie, krijgt sowieso al een 
zekere voorrang. 

Overweeg je een verhuis naar een woning op maat? Maak 
dan vrijblijvend een afspraak met onze sociale dienst:  
052 – 470 471 of inschrijvingen@dezonnigewoonst.be

Ik groeide niet op in een ivoren toren.

Ik leefde tussen de gewone mensen.

Deze mensenkennis komt je als  

advocaat  van pas.

- Frank Impens

Uit ‘Trots op mijn roots’: een uitgave van VVH en uitgeverij Politeia, ©foto’s Els Matthysen, VVH.



23

HAMME - Achter de Sint-Pietersbandenkerk op de hoek van de 
Peperstraat en de Markt hebben archeologen sporen gevonden 
van een paalwoning uit het vroege ijzertijdperk. Op de site werd 
ook aardewerk uit de vijftiende eeuw opgegraven.

Begin dit jaar liet de sociale huisvestingsmaatschappij De 
Zonnige Woonst het pand van voormalig fotograaf Merck-
poel op de hoek van de Peperstraat en de Markt slopen, om 
er nog dit jaar te starten met de bouw van vijftien sociale 
huurappartementen. “Bij het bouwen als overheidsinstelling 
moet je sowieso een sleuvenonderzoek laten uitvoeren”, weet 
schepen van Erfgoed Jan De Graef (N-VA). “Omdat daarbij 
sporen werden blootgelegd van meer dan 2500 jaar oud, was 
een archeologisch onderzoek aangewezen. Daarvoor deden 
we een beroep op de Wase intergemeentelijke vereniging 
Erfpunt.” Onder leiding van Bart Lauwers en Marjolijn De 
Puydt van Erfpunt mocht stagiair-archeologe Rani Evaert 
het archeologisch werk verrichten. “Het is heel bijzonder 
middenin een dorpskern zo’n oude sporen terug te vinden uit 
de vroege ijzertijd”, zegt de laatstejaarsstudente archeologie 
aan de Gentse unief. “Meestal zijn die oude sporen vernield 
door latere bouwwerken, zeker in het centrum van een 
gemeente. In één week tijd hebben we in de ondergrond heel 
wat unieke informatie verzameld over de fundering van een 
eeuwenoude paalwoning”.

Woning in hout, leem en stro

Volgens Bart Lauwers van Erfpunt dateren de sporen van 
het gebouw uit de periode 800 tot 500 voor Christus. “Het 
gaat om een bouwwerk in vergankelijke materialen zoals 
hout, leem en stro. Op basis van de sporen van de palen 
weten de archeologen dat het gebouw een schilddak had. 
Resten van verbrande leem en houtskool wijzen er op dat het 
gebouw door een brand werd verwoest. Dankzij de vondst 
van de houtskoolresten is na afloop van het veldwerk een 
nauwkeurige datering mogelijk.” Het toekomstige woonerf 
gaf nog andere archeologische vondsten prijs. Een laatmid-
deleeuwse gracht die parellel aan de Peperstraat liep, werd 
in de vijftiende een zestiende eeuw gebruikt als afvalstort. 
“Het graafwerk leverde een massa scherven op van kookpot-
ten, schotels en pispotten in aardewerk, maar ook botten 
van vleesmaaltijden. Ook dat materiaal wordt de komende 
maanden verder onderzocht.”

“Geen vertraging”

Johan Smet, voorzitter van Erfpunt, beklemtoont dat de Wase 
intercommunale vereniging, over heel wat knowhow beschikt 
om in de regio archeologisch onderzoek te verrichten op een 
efficiënte manier. “We hebben een door de overheid erkende 
onderzoekscel”, stelt Smet. “Dat is niet alleen ons uithang-
bord, maar het biedt ook een garantie om snel op de bal te 
spelen en de bouwwerken niet te vertragen.”

Het Nieuwsblad - 2 augustus 2019
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Plaatsing centrale verwarming en  
dakisolatie

We investeerden de voorbije jaren sterk in het energiezuinig 
maken van onze woningen. Al onze woningen zijn onder-
tussen voorzien van dubbele beglazing. Met de plaatsing 
van dakisolatie en centrale verwarming met een hoogren-
dementsketel zijn we bijna rond. De laatste fase van beide 
projecten voeren we nu uit en ronden we af in 2020. 

De invloed van onze inspanningen kunnen we aflezen in een 
dalende gemiddelde EPC-waarde van onze woningen. Sinds 
2011 daalde deze waarde voor onze woningen van 470 naar 
295. Vergeleken met de Vlaamse cijfers scoren we heel goed. 
Zo dragen we bij tot een beter klimaat en zorgen we voor 
een lagere energiefactuur voor jou als huurder.

Wat is een EPC?  
Het EnergiePrestatieCertificaat is een document dat aantoont 
hoe energiezuinig een gebouw is. De score geeft aan hoeveel 
het energieverbruik bedraagt per vierkante meter (kW/m²). 
Hoe lager de EPC- score, hoe minder energie er nodig is om 
de woning te verwarmen. Een lagere EPC- score betekent dus 
een betere energieprestatie. 

Probeer dingen van elkaar te verdragen. 
Zeker als je zo dicht op elkaar woont.

- Axl Peleman

Uit ‘Trots op mijn roots’: een uitgave van VVH en uitgeverij Politeia, ©foto’s Els Matthysen, VVH.
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Overzicht projecten

Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

vervangingsbouw huurappartementen 
en eengezinswoningen

Lindestraat
Hamme

20 2018-2020

vervangingsbouw huurappartementen Hoek Populierenstraat en  
Veldstraat, Prieel
Hamme

24 2018-2021

vervangingsbouw huurappartementen Populieren- en Dennenstraat
Hamme

27 2019-2022

vervangingsbouw huurappartementen Vierschaar 
Waasmunster

9 2020-2022

totaalrenovatie huurappartementen Kerkstraat
Waasmunster

2 2019-2020

OPDRACHTGEVER

Vierschaar 19-21 - 9250 Waasmunster

De Zonnige Woonst a. Rozenhoed 1 -9220 Hamme

t. 052 470 471

e. info@dezonnigewoonst.be

INHOUD

OPMERKINGEN 1.   Geen afmetingen op het plan meten.

2.  Het bouwwerk is conform de energieprestatieregelgeving.

     De bouwheer is verantwoordelijk voor het aanstellen van de EPB-verslaggever.

3.   De werken mogen niet worden aangevat voordat een veiligheidscoördinator is aangesteld.

     Een contract met de VC ontwerp/verwezenlijking zal aan de architect bezorgd worden.

4.  De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. De gevolgen voor het

 contracteren met een niet geregistreerde aannemer zijn te laste van de bouwheer. Hij zal zich geen vorderingen in

 solidum instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch met een niet geregistreerde aannemer.

5.   De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van

 de bouwheer te worden afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden.

6.  Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond. Een

 grondsondering zal in sommige gevallen noodzakelijk blijken.

7.   De stabiliteitsstudie en bestektekeningen van het bouwwerk moeten nog gemaakt worden na het goedkeuren van de

 bouwvergunningsaanvraag.  Deze kosten vallen volledig ten laste van de bouwheer. De stabiliteitsstudie en/of

 bestektekeningen dienen opgemaakt te worden door de aannemer of een studiebureel.

BOUWPLAATS

DZW- Vierschaar

PLAN

Projectarchitect: LIESBET VAN ROYEN

BAS WAUMAN KALKSTRAAT 62A

T +32(0)3 369 96 83

BTW BE 0644.825.316

INFO@MAN-ARCHITECTEN.BE

WWW.MAN-ARCHITECTEN.BE

architect en zaakvoerder MAN architecten bv-cvba 9100 SINT-NIKLAAS

Afd. 2, sectie C, nrs. 1102h, 1102g
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

nieuwbouw huurappartementen Marktplein en Peperstraat
Hamme

15 2019-2021

nieuwbouw huurappartementen Hoogstraat
Hamme

6 2019-2020

ontwikkeling site Tasibel Geemstraat, Koning Albertplein, 
Nijverheidstraat
Hamme

63 2020-2025

vervangingsbouw huurwoningen Populierenstraat en Veldstraat
Hamme

3 2020-2021

totaalrenovatie huurwoningen ‘t Spinnewiel en Strijderslaan
Hamme

14 bij einde huur, 
waarvan 2  
in 2019
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

plaatsing dakisolatie verschillende wijken  
(o.a. Hulstwijk, Moerzeke,  
Elversele, Tielrode, Vlierkouter)

89 2018-2020

totaalrenovatie woningen Moerheide, Evengeliestraat
Hamme

4 2020-2021

totaalrenovatie woningen Oostkouterstraat, Populierenstraat
Hamme

19 2019-2020

plaatsing cv op aardgas verschillende wijken (o.a. Vlier-
kouter, centrum Hamme, Kastel, 
Tielrode, Waasmunster)

2020

nieuwbouw huurwoningen Posthoorn, Gasmeterstraat
Hamme

16 2021
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

Totaalrenovatie Tuinbouwlaan 51 2020-2021

 liedje

dat je in de lente door het glas
de eerste zon kan voelen, binnen
de eerste bloemen voor het raam
staan, jij naar de buren zwaait

dat je in de zomer de deur wijd open 
en de zomergeur naar binnen laat of 
met de luiken dicht, de hitte buiten
houdt, jij blijft lekker fris in huis

dat de muren de gure herfst buiten 
houden, jij binnen verse soep maakt, 
thee zet of koffie maakt die troost 
geeft, terwijl het buiten waait

en dat de verwarming de winter 
draaglijk en behaaglijk maakt en
op de radio die op jouw zender staat
iemand zingt: je bent thuis

- Hilde Van Cauteren
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Kopen
Koopappartementen Slangstraat,  
centrum Hamme

We bouwden negen nieuwe appartementen op een top- 
locatie in Hamme, op de hoek van de Slangstraat en de  
Guillaumestraat, op de plaats van het voormalige pand van 
fotograaf Duytschaever. Het project is een ontwerp van 
de Hamse architect Kris Cornelis en ligt in het hartje van 
Hamme, op wandelafstand van winkels, apotheken, banken, 
bibliotheek, school… De helft is reeds verkocht.

Het gebouw heeft een lift, een fietsenberging en achterlig-
gende parkeerplaatsen. Er zijn zes appartementen met twee 
slaapkamers (tussen 70 en 80m²) en drie appartementen met 
één slaapkamer (tussen 55 en 60 m²). Vier appartementen 
zijn duplexappartementen.

De troeven van deze appartementen
• Prachtige locatie 

De appartementen liggen in het centrum van Hamme, 
waar het heerlijk vertoeven is.

• Energiezuinig 
Een laag energieverbruik is de norm. Energie wordt 
steeds duurder. Door de plaatsing van de nodige isolatie 
en ventilatie voldoet jouw appartement aan alle  
normen.

• Betaalbaar 
We bouwen altijd met kwalitatieve materialen aan een 
eerlijke en aantrekkelijke prijs. 

• Hedendaagse architectuur  
De ontwerper besteedde bijzondere aandacht aan zowel 
uitzicht als comfort. De appartementen werden niet vol-
ledig afgewerkt, zodat de koper ze naar eigen smaak kan 
inrichten (keuken, badkamer, vloeren…)

Interesse? Maak een afspraak om een bezoek te brengen:  
052 - 471 470 of kopen@dezonnigewoonst.be. Op onze web-

site (www.dezonnigewoonst.be) vind je een brochure met 
meer informatie. Onze medewerker kan je per appartement 
een indicatie van de koopprijs meedelen (vanaf 149.000 euro 
excl. afwerking en excl. btw).

Inschrijvingsvoorwaarden

Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale 
kavel aankopen als hij/zij voldoet aan de woonbehoeftig-
heidsvoorwaarden én ingeschreven is in de daartoe be-
stemde inschrijvingsregisters. De voorwaarden zijn wettelijk 
vastgelegd en gaan over een inkomensgrens en een verkla-
ring op eer dat de kandidaat-koper geen woning of perceel 
bestemd voor woningbouw volledig of deels in volle eigen-
dom of volledig in vruchtgebruik heeft. 
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De Zonnige Woonst houdt territoriale inschrijvingsregisters 
bij voor respectievelijk sociale koopwoningen en sociale ka-
vels. De waarborg voor de inschrijving per register bedraagt 
50 euro.

Er zijn vier registers:

Plichten na aankoop

De eigenaar van een sociale koopwoning heeft een woon-
plicht van twintig jaar. Deze gaat in op de datum van de 
authentieke notariële verkoopakte.

N
41

E1
7

N16

N70

N4
46

Waasmunster

Temse
(Elversele en Tielrode)

Moerzeke
Kastel

Hamme

Je goed voelen in een buurt legt een basis voor 
vertrouwen in een wereld die er niet eenvoudiger 
op wordt.

- Ingrid In ‘t Ven

Uit ‘Trots op mijn roots’: een uitgave van VVH en uitgeverij Politeia, ©foto’s Els Matthysen, VVH.
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Over De Zonnige Woonst 

onrechtstreeks met sociaal wonen te maken hebben. Sociaal 
wonen is immers veel meer dan het voorzien van een sociale 
woning voor mensen die het nodig hebben. Het gaat over 
buurten maken, samen leven, verbondenheid en minder 
eenzaamheid. 

Heb je de brochure gemist? Je kan ze digitaal inkijken op 
onze website (www.dezonnigewoonst.be) of je kan aan ons 
loket een exemplaar afhalen.

Privacybeleid

Om een sociale woning bij ons te (kunnen) huren, houden wij 
persoonsgegevens van onze huurders bij. Die gegevens heb-
ben we om verschillende redenen nodig:
• om contact op te nemen (bij herstellingen, vragen over 

je dossier…);
• om na te kijken of je aan alle voorwaarden voldoet;
• om je huurprijs correct te kunnen berekenen.

Je geeft ons zelf al heel wat informatie bij de inschrijving en 
tijdens de huurperiode. Je bent altijd verplicht om ons cor-
recte informatie te geven. Verder vragen we zelf ook informa-
tie over jou op bij enkele (overheids-) diensten. We vroegen 
hiervoor toestemming aan jou bij de inschrijving en bij de 
start van de huur. We bezorgen op onze beurt ook informatie 
over jou aan enkele van deze diensten. Deze uitwisselingen 
zijn wettelijk geregeld.

Welke informatie houden wij bij? Je identiteit, inkomen, 
woonplaats(en), gezinssamenstelling, taalkennis, eigendom-
men en eventueel ook contactgegevens van begeleidende 
diensten. Als je huurcontract bij ons stopt, bewaren wij jouw 
gegevens nog tien jaar. Dit is verplicht door de archiefwet. 

100 jaar sociaal wonen in Hamme 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de 
Vlaamse Vereniging van Huisvestingsmaatschappijen (VVH) 
vierden in 2019 het 100-jarig bestaan van sociaal wonen 
in Vlaanderen. Ze deden dit aan de hand van verschillende 
activiteiten om de evolutie van sociaal wonen in beeld te 
brengen. Ook de gemeente Hamme en onze maatschappij 
lieten deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. We 
maakten een brochure die aandacht besteedt aan de ontwik-
keling van sociaal wonen tussen 1919 en 2019 en bezorgden 
die aan alle Hammenaren. 

De brochure brengt een stukje geschiedenis, boeiende 
verhalen en interviews met mensen die rechtstreeks of 

100 jaar
sociaal wonen
in Hamme

1919
2019
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Wil je jouw informatie controleren of aanpassen? 
Neem dan contact met onze sociale dienst via  
huren@dezonnigewoonst.be.

Ben je niet akkoord met de manier waarop we jouw informa-
tie verwerken? 
Stuur ons een e-mail (privacy@dezonnigewoonst.be) of brief 
(Rozenhoed 1 te 9220 Hamme).

Meer weten over privacy?
• Lees onze uitgebreide privacyverklaring op  

www.dezonnigewoonst.be
• Raadpleeg de website van de gegevensbeschermings-

autoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wist je dat…
De Zonnige Woonst jaarlijks een huurdersoverleg  
organiseert? Hiervoor nodigen we een aantal huurders uit 
om van gedachten te wisselen over onze werking: wat doen 
we goed, wat kan beter, heeft iemand een goed idee...  
Heb je interesse om hieraan deel te nemen? 
Stel je kandidaat via info@dezonnigewoonst.be.

Visitatierapport met felicitaties van de 
minister

In opdracht van de Vlaamse minister van Wonen wordt elke 
sociale huisvestingsmaatschappij sinds 2012 doorgelicht on-
der de naam ‘visitatie’. Drie onafhankelijke experten controle-
ren daarbij onze werking op verschillende vlakken.

Na het eerste bezoek in 2012 kreeg De Zonnige Woonst een 
goed rapport. In september 2018 vond een nieuwe visita-
tie plaats. Er werden gesprekken gevoerd met bestuurders, 
huurders, medewerkers, organisaties waarmee we samenwer-
ken... We willen iedereen die tijd maakte om aanwezig te zijn 
danken voor hun bijdrage. 

In het nieuwe rapport wordt De Zonnige Woonst bevestigd 
als een goede huisbaas die mensen betaalbare huisvesting 
aanbiedt. Dat doet ze met behulp van een gedreven team 
van enthousiaste medewerkers, die continu werken aan de 
tevredenheid van onze bewoners.

Huisvesting is een basisrecht waar niemand zich eigenlijk 
zorgen om zou hoeven te maken. 

Je kan het volledige rapport raadplegen via  
www.dezonnigewoonst.be of www.visitatieraad.be.
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 Openingsuren en sluitingsdagen 2020

Op de volgende dagen in 2020 is het secretariaat gesloten en telefonisch niet bereikbaar:

• woensdag 1 januari, nieuwjaar
• maandag 23 maart, lokale feestdag carnaval
• maandag 13 april, paasmaandag
• vrijdag 1 mei, feest van de arbeid
• donderdag 21 mei, OLH Hemelvaart
• maandag 1 juni, pinkstermaandag
• zaterdag 11 juli, Vlaamse feestdag
• maandag 3 augustus, lokale feestdag kermis
• zaterdag 15 augustus, OLV Hemelvaart
• maandag 14 september, lokale feestdag jaarmarkt
• maandag 2 november, Allerzielen
• woensdag 11 november, Wapenstilstand
• vrijdag 25 december, Kerstmis
• zaterdag 26 december, 2de kerstdag

Op de andere dagen gelden onze gewone openingsuren:
• Loket van dinsdag tot en met zaterdag van 9u tot 12u. Maak bij voorkeur een afspraak.
• Maandag tot en met vrijdag ook telefonisch bereikbaar van 13u tot 16u.
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De Zonnige Woonst

Rozenhoed 1
9220 Hamme

tel 052- 470 471
info@dezonnigewoonst.be

Openingsuren loket:
di - za van 9u tot 12u
zondag en maandag gesloten

www.dezonnigewoonst.be

eindredactie: schrijfhuis.be · ontwerp: Fles in zee 


