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 Woord van de voorzitter

2018 is een jaar geweest van werken en veranderingen.

In de eerste plaats hebben we bij onze huurders gepeild naar 
hun tevredenheid over de werking van de sociale bouwmaat-
schappij. Een constante hierbij was de vraag naar een nog 
groter aanbod van woningen, omwille van de steeds groter 
wordende wachtlijst. Hiertegenover staat dat 2018, vooral 
tijdens de zomerperiode, een druk jaar is geweest door het 
intreden van nieuwe huurders in vrijgekomen woningen.

De Zonnige Woonst blijft verder investeren in renovatie en 
nieuwbouw. Zo zijn in Hamme de werken gestart op de site 
in de Lindestraat, op de hoek van de Veld-en Populieren-
straat en Prieel en op het Marktplein aan het vroegere pand 
van fotograaf Merckpoel.

Dankzij de inzet van de directie en de expertengroep, is ook 
de ontwikkeling van de site Tasibel in een stroomversnelling 
geraakt. Mogelijks zal deze zorgsite in 2019 een concrete 
invulling kunnen krijgen.

In functie van de ontwikkeling van de site in de Gasmeter-
straat, konden we een pand verwerven dat ons helpt om 
tegemoet te komen aan de verzuchtingen die de dienst Erf-
goed heeft in de omgeving van De Grote Napoleon. Architect 
Cornelis biedt ons de nodige ondersteuning, zodat we op 
korte termijn een beslissing kunnen nemen.

We kochten ook een kleine site aan van de familie Van Erde-
gem in Waasmunster. MAN architecten werd aangeduid om 
een toekomstplan uit te bouwen voor een mix van 9 verschil-
lende appartementen in het centrum van Waasmunster.

Verder deed het ons plezier om vast te stellen dat verschil-
lende bewoners hun wens in vervulling zagen gaan door 
het ter beschikkking stellen van nieuwe koopwoningen 

en appartementen in de Broekstraat, Museumstraat en de 
Slangstraat.

2018 is ook een jaar geweest van vieringen.
De inhuldiging van het beeld van Luc De Man in de Oostkou-
terwijk was een voltreffer. Ook het ontmoetingsmoment ter 
gelegenheid van onze 90ste verjaardag was een groot succes. 
Dank aan iedereen die hierbij aanwezig was!

Ten slotte was 2018 ook een verkiezingsjaar voor de lokale 
en provinciale mandatarissen. 
We waren blij dat we konden rekenen op de bestuurders die 
de samenkomsten van directiecomite en raad van bestuur in 
de voor hen drukke tijden mogelijk hebben gemaakt.

De toekomstige ambitie blijft om verder te bouwen en 
hiervoor de nodige tijd vrij te maken om in 2019 verder de 
fundamenten te leggen voor een sterke en sociaal bewo-
gen bouwmaatschappij. Ik reken hierbij op de constructieve 
medewerking van iedereen die wenst samen te werken. Ik 
zie ook uit naar de nieuwe afgevaardigden die de raad van 
bestuur in 2019 zullen vervoegen.

Ik wens iedereen voor 2019 een goede gezondheid toe en 
veel enthousiasme bij allen die bij de werking van  
De Zonnige Woonst betrokken zijn.

Tot kijk.

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: Goedele De Cock, Kathleen De Bondt, Etienne De Prijcker, Marita De Medts, Gwennie Bogaert-De 
Clercq
Staand: Chris Vervaet, Paul Verschelden, Rudiger Vervaet, Koen Mettepenningen, Filip Boelaert, Danny Poppe, Jean-Pierre Van der 
Vorst, Guy Van Gucht
Niet op de foto: Martine Heymans en Hilde Cloostermans-Huwaert
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Directiecomité

Etienne De Prijcker (voorzitter), Koen Mettepenningen (1ste ondervoorzitter), Rudiger Vervaet, 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) en Lien Sap.  
Je kan bij hen terecht voor:
• een nieuwe inschrijving of opvolging van jouw inschrijving 
• informatie over verhuizen naar een andere huurwoning 
Ç inschrijvingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over jouw huurovereenkomst, de ondertekening of opzeg ervan 
• meldingen van wijzigingen in jouw gezinssituatie en gezinsinkomen als  

huurder 
• vragen over de berekening van jouw huurprijs
Ç huren@dezonnigewoonst.be
• vragen over de maandelijkse betaling of een afbetalingsplan 
• meldingen over je woonomgeving 
Ç sociaal@dezonnigewoonst.be
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Technische dienst 

Jonas Ingels, Evy Smet en Erwin Van Puyenbroeck zijn de medewerkers van de 
technische dienst.  Je kan bij hen terecht voor:
• meldingen van problemen aan jouw 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

Interne dienst

Nathalie De Bruyne en Katrijn Cools vormen samen de interne dienst.  Zij zijn 
verantwoordelijk voor:
• de boekhouding 
• de berekening en afrekening van de huurlasten 
Ç boekhouding@dezonnigewoonst.be
• de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen
• de communicatie 
• de verslaggeving van de bestuursorganen
Ç info@dezonnigewoonst.be
• de behandeling van klachten 
Ç kunnenwejehelpen@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 klacht over de werking van onze maatschappij of over onze 
dienstverlening? Geef dit dan door, bij voorkeur schriftelijk via e-mail naar  
kunnenwejehelpen@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. Hyle-
bos” (Schoolstraat)

• Jan Adriaenssens – site Slangstraat / Posthoorn

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 … 

Sinds 1 december 2018 is Jan Adriaenssens de nieuwe huis-
bewaarder voor onze huurders van de appartementen in de 
Slang- en Posthoornstraat. We heten hem van harte welkom 
in ons team en stellen hem graag even voor.

Ben je al lang huurder bij De Zonnige Woonst?
Ik ben al huurder sedert 1990. Door de geplande renovatie-
werken in de Dennenstraat, verhuisde ik naar de Slangstraat.

Woon je graag in de Slangstraat?
Ja heel graag.

Wat trok je aan om de functie van huisbewaarder op te nemen?
Ik heb graag veel omhanden. Stilzitten is niets voor mij.

Waarvoor kunnen de bewoners op jou een beroep doen?
Ze kunnen bij mij terecht met al hun vragen en meldingen 
over de gemeenschappelijke delen. Dat zijn de ondergrondse 
parking, de fietsenberging, de lift, de gemeenschappelijke 
hallen en ook het groen rond onze appartementen. 

Welke taken voer je nog uit voor De Zonnige Woonst?
Ik hou een oogje in het zeil. Als ik zelf technische problemen 
vaststel, neem ik contact met de technische dienst en volg 
ik de herstelling mee op. Ik zal ook mijn medebewoners 
aanspreken als ik merk dat ze hun afspraken niet naleven. 
Bijvoorbeeld bij lawaaioverlast of rondslingerend vuil. Zo 
kunnen we samen zorgen voor een nog fijnere buurt. 
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Overzicht van onze woningen

Op onze website www.dezonnigewoonst.be, vind je  
gedetailleerde kaarten van onze huurwoningen en 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
Inschrijving

Om je te kunnen inschrijven bij onze maatschappij, moeten jij 
en je gezinsleden voldoen aan een aantal voorwaarden.  
Zo moet je o.a. meerderjarig zijn, een beperkt gezinsinkomen 
hebben, geen volle of gedeeltelijke eigendom of vrucht-
gebruik bezitten in binnen- en/of buitenland en ingeschreven 
zijn in het bevolkings-of vreemdelingenregister.

Ook onze huurders kunnen zich inschrijven voor een andere 
woning. Wil je verhuizen omwille van een andere  
gezinssamenstelling, waardoor jouw woning te klein of te 
groot wordt of omwille van medische redenen (je kan bij-
voorbeeld niet meer de trap op), dan krijg je voorrang.  
We noemen dit een mutatie. 

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

Meer informatie vind je in onze inschrijvingsbrochure. Vraag 
een exemplaar aan onze medewerkers of bekijk de brochure 
op onze website.

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. 

Editie 2019

De Zonnige 
Woonst

De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk

Huurprijs

We berekenen de huurprijs en de sociale korting volgens 
het sociaal huurbesluit. Dit is op basis van jouw inkomen 
van drie jaar geleden, jouw gezinssituatie en de waarde van 
de woning. We passen de huurprijs jaarlijks aan. Huurders 
krijgen hierover een brief in september en december.

In de loop van het jaar zijn herzieningen van de huurprijs 
ook mogelijk. 
Contacteer ons als je je in één van de onderstaande situaties 
bevindt:
• Er komt een inwoner bij.
• Er overlijdt of vertrekt iemand. 
• Jij of één van jouw gezinsleden gaat met pensioen.
• Het gezinsinkomen daalt met minstens 20% (berekend 

op basis van het gemiddelde van drie opeenvolgende 
maanden) tegenover het inkomen van 3 jaar geleden.

• Jij of één van jouw gezinsleden is erkend als invalide.
• Je hebt een co-ouderschapsregeling getroffen.

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 jouw 
jaarlijkse huurprijsberekening terugvindt naast ‘OGM-
nummer’ met formaat ++000/0000/00000++.

• We raden je aan om gebruik te maken van een door-
lopende opdracht. Deze moet je zelf aanmaken bij jouw 
bank en aanpassen als het bedrag van jouw maande-
lijkse huur wijzigt.

• Neem onmiddellijk contact op als je moeilijkheden hebt 
om de huur te betalen. Onze medewerkers bekijken met 
jou de mogelijkheden om de betaling van achterstallige 
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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 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

Halt aan fraude

Het bestrijden van domiciliefraude is belangrijk voor ons. 
Daarom investeren we in de aanpak ervan. We onderteken-
den in 2018 een samenwerkingsprotocol met politie en ge-
recht om vlotter informatie uit te wisselen. Daarnaast blijven 
we sterk inzetten op het informeren van onze huurders. Want 
voorkomen is beter dan genezen.

Wat is domiciliefraude ?
We spreken over twee vormen:
1. Het niet bewonen van je huurwoning 

In je huurovereenkomst staat dat je permanent in je 
huurwoning moet wonen. Doe je dit niet, dan kom je de 
overeenkomst niet na en spreken we over fraude.

2. Het niet aangeven van een nieuwe inwoner 
Er komt iemand bij jou wonen waarvan wij niet op de 
hoogte zijn. Volgens de overeenkomst moet je elke 
gezinswijziging binnen de maand aan ons melden. Doe 
je dit niet, dan pleeg je fraude.

Waarom bestrijden we fraude?
Als we een woning verhuren aan iemand die niet in zijn  
woning woont, staat deze leeg. Er zijn op dit moment meer 
dan zeshonderd gezinnen bij ons ingeschreven die wachten 
om een sociale woning te kunnen huren. 

We berekenen de huurprijs aan de hand van het gezins- 
inkomen. Als er iemand inwoont waarvan wij niet op de 
hoogte zijn, betaal je in de meeste gevallen te weinig huur. 
Dit is niet eerlijk ten aanzien van de huurders die dit wel 
correct naleven. 

We bestrijden dus fraude omdat we het belangrijk vinden 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 huur-
der zijn woning niet bewoont of zonder toelating iemand 
laat inwonen:
• kan de huurovereenkomst stopgezet worden;
• moet de huurder de onrechtmatig verkregen sociale 

korting op de huurprijs uit het verleden terugbetalen. 

Bovendien moet de persoon die komt inwonen aan een aan-
tal voorwaarden (o.a. inschrijving in bevolkings- of vreemde-
lingenregister en eigendomsvoorwaarde) voldoen. Is er aan 
deze voorwaarden niet voldaan, dan krijgt deze persoon geen 
toestemming om in de woning te blijven wonen. Gebeurt dit 
toch, dan kunnen wij de huurovereenkomst stopzetten.

Domiciliefraude in het kort

• voor iedereen dezelfde regels
• kan leiden tot huuropzeg

TIP: voorkom problemen en bespreek jouw plannen vooraf 
met onze medewerkers, zowel bij tijdelijke afwezigheid als 
bij de komst van een nieuwe inwoner:   
huren@dezonnigewoonst.be 



9

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, winkels, de school… vlotter verlopen. 

Als jij (en/of jouw gezinsleden) weinig of geen Nederlands 
kende(n) bij intrek in de woning, dan hebben we je door- 
verwezen naar de Nederlandse taalles. Na één jaar controle-
ren we of je voldoet. Als je op dat moment niet voldoet aan 
het vereiste niveau (A1 van het Europees Referentiekader 
voor Moderne Vreemde Talen), kunnen we een boete  
opleggen.

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

• Tip: www.nederlandsoefenen.be 

Eigendomsverwerving melden

Huurders en hun partners mogen geen woning of bouw-
grond geheel of gedeeltelijk in volle eigendom bezitten of 
in volledig vruchtgebruik hebben. Zelfs het bezit van een 
klein deel is niet toegelaten. Niet in België, en ook niet in het 
buitenland. 

Soorten eigendomsrecht
Er bestaan drie soorten eigendomsrecht: 
• Naakte eigendom: je bent eigenaar van een woning, 

maar je beschikt niet over het vruchtgebruik. Je kan de 
woning dus niet bewonen, noch verhuren. Bij erfenis-
sen gebeurt het regelmatig dat de kinderen (wette-
lijke erfgenamen) naakte eigenaar worden, terwijl het 
vruchtgebruik gaat naar de langstlevende echtgenoot of 
de wettelijke samenwoner. Ook omwille van fiscale mo-
tieven wordt de naakte eigendom soms aan de kinderen 
geschonken.

• Vruchtgebruik: je bent geen naakte eigenaar van de 
woning, maar je mag ze wel bewonen of zelfs verhuren.

• Volle eigendom: je beschikt over de meest volledige 
eigendomsrechten, namelijk zowel de naakte eigendom 
als het vruchtgebruik. Je kan de woning vrij gebruiken, 
verhuren, verkopen, vervreemden…

Je ontving een schenking of erfenis
Als jij of jouw partner een woning of bouwgrond in volle of 
gedeeltelijke eigendom of in volledig vruchtgebruik verwerft 
door een schenking of erfenis, neem dan zo snel mogelijk 
contact met onze dienst verhuring:  
huren@dezonnigewoonst.be of 052 - 470 471.  
We bekijken samen jouw opties. 

Als je wilt blijven huren, dan moet je de woning of de bouw-
grond verkopen. Na de verwerving heb je voor een woning 
één jaar tijd, voor een bouwgrond vijf jaar. Zo niet beëindigen 
we de huurovereenkomst 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 
meteen aan ons melden. In dat geval zeggen we de huur-
overeenkomst onmiddellijk op met een opzegtermijn van zes 
maanden voor een woning en vijf jaar voor een bouwgrond.
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Onderhoud van je woning

Als je je intrek neemt in een woning van De Zonnige Woonst, 
dan bevindt deze zich steeds in goede staat. Als huurder 
draag je zelf zorg voor jouw woning, en indien van toepas-
sing ook voor jouw tuin en berging. Dat betekent: regelmatig 
stofzuigen en poetsen, ramen wassen, afval sorteren en op 
de juiste momenten buitenzetten, de woning voldoende 
verwarmen en verluchten, het gras maaien, onkruid wieden… 
Maak afspraken met de buren als je een gemeenschappelijke 
inkom deelt. Als 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 met ons op. We zoeken samen 
naar een oplossing, zodat je in je woning kan blijven wonen.

In de kijker: verstoppingen
Verstoppingen zijn een voorbeeld van herstellingen die ten 
laste zijn van de huurder van een gezinswoning. Ze worden 
meestal veroorzaakt door slecht gebruik. 

Hoe kan je verstoppingen voorkomen?
• Houd de afvoer van de gootsteen en de douche proper: 

plaats roostertjes.
• Maak het douche- en badputje regelmatig schoon,  

verwijder achtergebleven haren.
• Gooi of spoel geen dingen door de afvoer die er niet in 

horen:
• vochtige doekjes, luiers, maandverband, tampons, 

keukenpapier;
• resten van eten of theeblaadjes;
• vulling voor de kattenbak.

A Deze horen bij het restafval.

• frituurvet en ander vet;
• resten van zand, cement en grind;
• chemische stoffen of verfresten.

A  Deze breng je naar het containerpark.

Wat doe je als er toch een afvoer verstopt is?
• Laat een beetje water in de gootsteen, de lavabo of het 

bad staan.
• Probeer de afvoer met een ontstopper (steel met rub-

beren zuignap) vrij te krijgen: beweeg de ontstopper op 

en neer, zodat hij gaat zuigen.
• Helpt dit niet? Kijk dan of de sifon een dop heeft die je 

kan los draaien. Zet er een bakje onder, zodat het vuil er 
kan uitlopen.

• Zit er geen dop op de sifon? Kan je er niet aan? Of kan 
je de verstopping zelf niet oplossen? Bel dan een lood-
gieter. De kosten moet je als huurder zelf betalen.

• Vermijd het gebruik van chemische ontstoppings-
middelen. Ze zijn gevaarlijk voor jou en de loodgieter en 
beschadigen de buizen.

• Als verstoppingen vaak terugkomen ondanks een correct 
gebruik of als meerdere bewoners van een apparte-
mentsgebouw dezelfde hinder ondervinden, neem dan 
contact op met De Zonnige Woonst via  
herstellingen@dezonnigewoonst.be.
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Herstellingen
Tijdens de huur laten wij alle 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. Voorbeelden zijn het herstellen van een dak 
bij een lek, het vernieuwen van een vloer…

De huurder staat in 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 
ouderdom. Voorbeelden zijn het vervangen van een schake-
laar of een zekering, het vervangen van een dichting van een 
lekkende kraan…

De sociale huisvestingsmaatschappijen van Oost-Vlaanderen 
hebben samen met de provincie een brochure ontworpen die 
een handig overzicht biedt van wie verantwoordelijk is voor 
welke herstelling. Onze huurders krijgen een exemplaar van 
de Ziezo-brochure als ze hun intrek in de woning nemen.

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 jouw 
juiste telefoonnummer, bij voorkeur een gsm-nummer. 
Als je telefoonnummer wijzigt, breng dan steeds het 
secretariaat op de hoogte. Geef eventueel ook een 
telefoonnummer door van een familielid of buur als je 
moeilijk bereikbaar bent en de herstelling dringend is.

Wie nog geen brochure heeft, kan een gratis exemplaar afhalen in ons 
kantoor of downloaden op onze website.

1

ZieZo!...
Handig boekje voor huurders

herstellingen en onderhoud van de woning
alles wat kan/mag/moet
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Als huurder moet je De Zonnige Woonst onmiddellijk op de hoogte brengen als er een probleem opduikt. Zo kunnen we tijdig 
ingrijpen en ergere schade voorkomen. Een huurder die dit niet doet, moet zelf instaan voor de herstelling. Bijvoorbeeld als hij 
de waterkraan laat openstaan en het overstromende water schade veroorzaakt.

1 2 3

4

567

Stappenplan 
Probleem aan
woning

8

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. 
Bij verantwoordelijkheid De 
Zonnige Woonst geven we 
opdracht aan aannemer om te 
herstellen binnen 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.



DZW cvba | aanvraagformulier veranderingen in en/of rond de woning ten laste van de huurder 
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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 aan.  
Dit zijn onder andere:
• het vernieuwen van een vloer;
• het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer;
• het plaatsen van een schotelantenne;
• aanpassingen aan de tuin (o.a. het plaatsen van een 

tuinhuis of terras).

Vraag een aanvraagformulier aan 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. Deze schriftelijke toestemming is nodig om 
discussies op het einde van de huurtijd te vermijden. Zonder 
deze schriftelijke bevestiging kunnen we eisen dat je alles 
opnieuw 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. plaat-
sing dakisolatie of centrale verwarming wanneer dit nog niet 
aanwezig is), nemen we steeds schriftelijk contact op.  
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Reglement van inwendige orde 

Samen met het huurcontract ondertekent een huurder 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… Het reglement 
werken we regelmatig bij, zodat het ook op nieuwe vragen 
een antwoord biedt. 

Enkele do’s en don’ts uit het reglement van inwendige orde:
• Houd de gang in een appartementsgebouw altijd vrij. 

Zo kan de poetsdienst vlot aan het werk en blijft de 
doorgang vrij voor anderen, en heel belangrijk: voor 
hulpdiensten bij noodgevallen. 

• Schilderwerken gepland? Plak schakelaars, stop- 
contacten, thermostaat, rookmelder, deurklinken… vooraf 
goed af, zodat je ze niet mee schildert. 

• Een tuin vraagt regelmatig onderhoud: gras maaien, 
bomen en hagen snoeien en onkruid verwijderen.  
Een mooie tuin is niet alleen fijn voor jezelf, maar ook 
voor de buren. 

• Er zijn strikte regels voor de plaatsing van een schotel-
antenne. Informeer bij onze medewerkers voor je het 
materiaal hiervoor aankoopt.

• Volg de afvalkalender van de gemeente – stockeer, 
verbrand of begraaf zeker geen afval in de tuin. De app 
Recycle! verwittigt jou wanneer je een vuilniszak kan 
buitenzetten. Deze mobiele app voor telefoon of tablet 
kan je gratis downloaden.

Je kan de meest actuele versie van het reglement 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 klusjes plant 
aan jouw huurwoning.

Energiescans

De energiescanners en energiesnoeiers van Den Azalee gaan 
op stap om in een aantal van onze woningen een energie-
scan uit te voeren. Na zo’n energiescan voeren de energie-
snoeiers gratis kleine werkjes uit, waardoor je flink wat kan 
besparen op je 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.

Energiescan
Het team meet de volledige woning op energieverbruik en 
energieverlies. Samen met de bewoners bekijken ze waar 
en hoe er kan bespaard worden op gas- en stroomverbruik. 
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 die de energiefac-
tuur flink doen dalen. 

De bewoners krijgen ook advies en tips rond het zuinig om-
springen met hun energieverbruik. 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. 
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Woonmeter
Een woonmeter meet niet alleen de 
warmte in de woning, maar ook de 
vochtigheid. Het is een ideaal in-
strument om de woning correct te 
verwarmen en om te besparen op de 
energiefactuur. De ingebouwde hygro-
meter meet de vochtigheid, waardoor 
je perfect weet wanneer je het huis 
moet verluchten. Dat zorgt voor een 
ideaal wooncomfort. De woonmeter 
duidt alles aan met icoontjes, zodat 
ook bewoners die moeite hebben met 
het Nederlands de waarden makkelijk 
kunnen aflezen en ermee aan de slag 
kunnen. 

Tip
Denk goed na over de keuze van je 
energieleverancier.  
Op www.vreg.be kan je prijzen verge-
lijken van alle energieleveranciers in 
Vlaanderen: misschien is er een goed-
koper alternatief? Of misschien kom je 
in aanmerking voor het sociaal tarief?
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In de kijker: brandveiligheid

Een rookmelder redt levens:  
als je slaapt, ruik je geen rook
Je hersenen gebruiken je neus niet als je slaapt. Als je slaapt, 
ruik je niets. Je wordt dus niet wakker van rook of brand. 

Daarom installeerden we in elke woning een rookmelder. Dat 
is verplicht voor huurwoningen. Een rookmelder neemt de 
taak van je neus over. De rookmelder piept als er rook in de 
woning is. Dat hoor je wel, zelfs als je slaapt. Zo kan je op tijd 
ontsnappen uit je woning. 

Onderhoud je rookmelder dus goed. Hij redt levens!
• Test iedere zes maanden het geluid met de testknop.
• Stofzuig de rookmelder minstens één keer per jaar.
• Schilder nooit een rookmelder. Verwijder het toestel 

als je het plafond schildert en hang het toestel daarna 
terug op zijn plaats.

• Is je toestel stuk? Reageert het niet bij een test of geeft 
het met regelmaat een piepsignaal? Neem het toestel 
van het plafond en kom het inruilen bij ons op kantoor. 

Hou vluchtwegen vrij
Gangen en traphallen in appartementsgebouwen zijn nood-
uitgangen. Om snel te kunnen evacueren en om hulp- 
diensten door te laten, moet er altijd een doorgang van 
minimum 1,5 meter breed zijn. Zet dus niets in de gang of 
traphal. Zoek een andere plaats voor schoenen, buggy en 
looprekje (in de gang van je eigen appartement), fiets (in de 
fietsenberging)… 

Ken jij de vluchtweg in jouw gebouw? Wees voorbereid en 
ga eens kijken. Zo verloopt een eventuele evacuatie vlot-
ter. Volgende icoontjes geven je nuttige informatie over het 
gebouw:

Dit pictogram geeft de richting van de 
dichtstbijzijnde uitgang aan.

Dit pictogram duidt een brandslang aan.

Dit pictogram duidt aan waar een  
brandblusser hangt.

Brandblusapparaten
In onze appartementsgebouwen en ondergrondse garages 
hangen brandblusapparaten. Daarmee kan je een kleine 
brand zelf blussen. We controleren deze apparaten jaarlijks. 
Defecte en gebruikte toestellen worden vervangen. Meld 
onze technische dienst als je merkt dat er een brandblusser 
verdwenen, beschadigd of gebruikt is. 

Check zeker eens waar er een brandblusser hangt.
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Hoe gebruik je een  
brandblusapparaat? 

• Bel eerst de hulpdiensten via 112.

• Neem het apparaat en trek de veiligheidspin eruit.

• Blijf minimum 2 meter van de vlammen,  

maar ga ook niet te ver weg staan.

• Richt de ‘slang’ naar de basis van de vlammen.

• Druk op de knop bovenaan en knijp in het handvat 

van de blusser.

• Veiligheid komt eerst.  

Zorg dat je altijd kan weglopen!

• Werkt het apparaat niet? Schud er dan een paar 

keer mee.

De instructies staan ook op het apparaat zelf. 
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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 vind je een 
overzichtskaart van onze garages, autostaanplaatsen en car-
ports. Via het loket kan je een papieren exemplaar verkrijgen.

De maandelijkse huurprijs bedraagt:

Sociale huurder Anderen 
(incl. 21% btw)

Garage of  
autostaanplaats

30 euro 40 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 in de Moerheide verhuurt De Zon-
nige Woonst een aantal aangelegde percelen om groenten 
en fruit te kweken. Ze worden verhuurd per jaar aan een 

huurprijs 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.

Stopzetting huur

Wil je niet meer bij ons huren? Dan moet je jouw huurcon-
tract opzeggen. Je informeert ons hiervoor door een opzeg-
formulier bij ons te komen ondertekenen of door ons een 
aangetekende brief te sturen. Deze brief moet ondertekend 
zijn door alle huurder(s) die het huurcontract hebben onder-
tekend. Vermeld in je brief je nieuwe adres, eventueel nieuw 
telefoonnummer en bankrekeningnummer. Dat is nodig voor 
het maken van afspraken, de sleuteloverdracht en de afreke-
ning van de waarborg.

Opgelet: een opzeg is bindend. Jij en wij kunnen hier niet op 
terugkomen. Na een opzeg start immers meteen 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. 

Aan de moestuintjes in de Oostkouterstraat staat een bijenhotel, 
gemaakt door onze huisbewaarder Jan Adriaenssens.
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Opzegtermijn
De normale opzegtermijn is drie maanden. De opzegperiode 
start de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin we jouw opzegging ontvingen. Bijvoorbeeld: op 12 
augustus zeg je jouw huurcontract op. Dan loopt jouw opzeg-
periode vanaf 1 september tot en met 30 november.
Verhuis je naar een rusthuis? Dan duurt de opzegperiode één 
maand. In dat geval bezorg je ons een attest van opname in 
het rusthuis.

Overlijdt de laatste huurder?
Dan stopt het huurcontract van rechtswege. Het tijdstip van 
afgifte van de sleutels gebeurt in dit geval na overleg met de 
erfgenamen.

De woning verlaten
Van zodra je jouw woning hebt opgezegd, komt een  
technisch medewerker bij je langs. Dit noemen we de  
voorcontrole. Tijdens dit overleg krijg je uitleg over hoe je de 
woning moet achterlaten: gepoetst, leeg, eventuele herstel-
lingen uitgevoerd… Je kan tijdens dit bezoek al je vragen 
stellen.

Je hebt daarna enkele weken de tijd om de woning in orde te 
maken.

Op het einde van je huurperiode maken we een afspraak om 
de sleutels over te dragen en een plaatsbeschrijving op te 
maken:
• De toestand van de vloeren, muren, stopcontacten, 

deuren, sanitair, kranen… wordt grondig nagegeken en 
opgetekend. We leggen deze naast de plaatsbeschrijving 
die bij intrede werd opgemaakt. Zo kunnen we vast-
stellen of er sinds het begin van de huurperiode schade 
aan de woning is toegebracht. 

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

Je ondertekent deze plaatsbeschrijving. Eventuele opmerkin-
gen noteer je op het formulier.
Voor een vlotte afrekening van de huurwaarborg hanteren 
we standaardtarieven voor kleine, vaak voorkomende herstel-
lingen die ten laste zijn van de huurder. Tijdens de voorcon-
trole zal onze medewerker je hierover informeren.

Na de verwerking van eventuele herstellingen en na aftrek 
van eventuele huurachterstal, storten we het resterende 
bedrag van de huurwaarborg terug. Wanneer er geen herstel-
lingen zijn, kan dit op enkele weken geregeld zijn.  
Bij herstellingen volgt de eventuele terugbetaling maximaal 
drie maanden na het einde van de verhuring. Als er veel  
kosten zijn, kan het ook zijn dat je moet bijbetalen. 
We informeren je hierover per brief.
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90 jaar De Zonnige Woonst – wat vinden 
onze huurders?

Naar aanleiding van onze 90ste verjaardag in 2018 nodig-
den we lukraak 90 huurders uit om met ons rond de tafel te 
zitten. Het werd een boeiend gesprek. Aan de hand van een 
groot invulblad bespraken we ervaringen met onze werking 
en verzamelden we heel wat tips en aandachtspunten.

Woningaanbod 
De bevraging leerde ons dat onze huurders gemiddeld een 
7 op 10 geven voor wat betreft de beschikbaarheid van 
woningen. Huurders vinden het belangrijk dat we aandacht 
blijven besteden aan specifieke doelgroepen (bv. senioren en 
rolstoelgebruikers) en aan wijzigingen in de gezinssamen-
stelling. 
Heel wat huurders wisten niet hoe we bepalen wie in welke 
woning komt. Communiceren over het wettelijke toewijzings-
systeem blijft dus belangrijk. We kiezen dit immers niet zelf. 
Door de steeds groeiende wachtlijsten vonden de aanwe-
zigen dat we ons woonaanbod nog moeten uitbreiden. We 
verwezen hierbij naar onze nieuwe projecten.

De kwaliteit van onze woningen
Voor de kwaliteit van onze woningen behaalden we een 
mooie score van  8 op 10. Dit is het resultaat van onze 
blijvende inspanningen om nieuwe woningen te bouwen en 
oudere woningen te renoveren. Om dit te behouden, blijven 
we verder investeren in een efficiënt beleid, bijvoorbeeld 
door het opmaken van een meerjarenplanning.
We kregen heel wat tips over het isoleren van aansluitende 
woningen en appartementen, over het vernieuwen van 
verouderde woningen, enz.… De huurders gaven ook aan 
dat ze zelf een grote impact hebben op de kwaliteit van hun 
woning door deze goed te onderhouden. Ze vragen ons om 
meer in de buurt te zijn en huurders te stimuleren om zorg 
te dragen voor hun woning. Daarom doen we een warme 
oproep aan al onze huurders: onderhoud je tuin, houd de 
afvalkalender in het oog en raap al eens een rondzwervend 
papiertje op. Zo draag je bij aan een aangename buurt!

De huurprijs
De meeste bewoners weten hoe we de huurprijs bepalen. 
Op de vraag in hoeverre ze de huurprijs betaalbaar vinden, 
geven ze een gemiddelde score van 8,5 op 10.

Onze dienstverlening
De huurders kunnen vlot terecht bij de medewerkers van 
De Zonnige Woonst: zij krijgen een score van 9 op 10. Dit is 
voor onze medewerkers een mooie motivatie om elke dag te 
blijven werken aan een goede en correcte service.

Heb je als huurder interesse om in de toekomst mee na te  
denken over onze werking? Bezorg ons dan jouw contact- 
gegevens via info@dezonnigewoonst.be.



21

Projecten
Oostkouterwijk

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 bezig. 
Andere projecten zitten nog in de voorbereidingsfase maar 
de uitvoering komt dichterbij.

De 17 kleine, verouderde woningen in de Lindestraat hebben 
plaats gemaakt voor de realisatie van een nieuw complex 
met extra parkeerplaatsen en groen. ArQ Architectenstudio 
uit Sint-Niklaas raamt de kostprijs op ca. 3 miljoen euro (excl. 
btw). Op dit nieuwe woonerf parallel aan de N41 komen 
vier appartementen met 1 slaapkamer, vier met 2 slaapka-
mers, negen huizen met 2 slaapkamers en drie huizen met 3 
slaapkamers. Ook de straat wordt volledig heraangelegd. We 
verwachten de werken klaar te hebben begin 2020.

Op de hoek van de Veld- en Populierenstraat en Prieel bou-
wen we 24 wooneenheden. De werken worden geraamd op 
4.468.482,88 euro (excl. btw). Drie appartementen hebben 1 
slaapkamer. De andere hebben 2 slaapkamers.  
Onze planning voorziet de afwerking van het complex in het 
najaar van 2020.

Nog in de Oostkouterwijk stond vroeger het bekende, witgrij-
ze appartementsgebouw in de Dennenstraat. We kozen voor 
een volledig nieuwe invulling van de site nadat er stabili-
teitsproblemen werden vastgesteld tijdens de eerste werken. 
Het gebouw werd volledig gesloopt en het terrein doet in 
afwachting van de bouwwerken dienst als speelweide. 

In de plaats van de site traditioneel op te vatten als een om-
sloten binnengebied langs de Dennen- en Populierenstraat, 
zullen de nieuwe gebouwen dwars worden ingeplant.  
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Zo ontstaan pleintjes die het geheel openbreken en de Oost-
kouterstraat verbinden met de Populierenstraat. De pleintjes 
maken zo deel uit van de publieke ruimte en vormen een 
snelle doorsteek voor voetgangers en fietsers. Dit creatieve 
ontwerp van de Hamse architect Jeroen Smekens zal in grote 
mate bijdragen tot kwaliteitsvol wonen met woonruimten 
die niet direct aan de straat grenzen. De werken zijn geraamd 
op 4.144.111 euro (excl. btw).
Er komt een gevarieerd aanbod van vier appartementen met 
één slaapkamer, twintig appartementen met twee slaap-
kamers en drie appartementen met drie slaapkamers. Enkele 
appartementen zullen aangepast zijn voor bewoning door 
een rolstoelgebruiker. Er komen een ondergrondse parking 
en een lift in elk van de drie woonblokken in functie van een 
optimale toegankelijkheid. Een deel van het openbaar do-
mein wordt mee geïntegreerd met extra aandacht voor groen 
en een optimale belevingswaarde. We plannen in de zomer 
van 2019 te kunnen starten.

Met de focus op kleinere woningen in beide projecten, willen 
we onze huurders uit de Oostkouterwijk die nu te groot wo-
nen, de mogelijkheid bieden om binnen de wijk te verhuizen 
naar een woning die beter past bij hun gezins- en levens-
situatie.

Tot slot start in het voorjaar van 2019 de totaalrenovatie 
van negentien woningen in de Oostkouter- en Populieren-
straat onder toezicht van architect Kris Cornelis. De werken 
zijn geraamd op 2.836.215 euro (excl. btw). De woningen 
behouden hun vorm en uitzicht. Achteraan krijgen de wo-
ningen een kleine uitbreiding op het gelijkvloers, zodat de 
leefruimten iets ruimer worden, waardoor ze voldoen aan de 
huidige oppervlaktenormen. Alle technieken (elektriciteit, 
sanitair, centrale verwarming, ventilatie… ) worden vernieuwd 
en zullen voldoen aan de huidige normen van comfort en 
energiezuinigheid. Daarnaast worden de woningen nog beter 
geïsoleerd. De afwerking met nieuwe keukens, badkamers, 
vloeren, bepleistering, binnendeuren... zal ervoor zorgen dat 
de woningen weer tientallen jaren een goede thuis kunnen 
vormen voor onze huurders.

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 bijna 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:  
tel. 052 – 470 471 of inschrijvingen@dezonnigewoonst.be

Wedstrijd Populierenstraat datum:architect:
S3ARCHITECTEN

opdrachtgever:
De Zonnige Woonst

Dennenstraat
30/08/2017 5/5
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Het architectenbureau arQ Architectenstudio bvba werd  
aangesteld voor het ontwerp van 8 appartementen en 12 huizen 
in de Lindestraat (Hamme) en van 24 appartementen in de 
Veldstraat-Populierenstraat-Prieel 5 (Hamme). Een reden om 
met hen eens in gesprek te gaan.

Jullie architectenbureau heeft twee vestigingen: Sint-Niklaas 
en Oostende. Uit hoeveel mensen bestaat jullie team en welke 
functies vervullen zij? 
Het arQ-team bestaat uit 22 mensen, waaronder 12 archi-
tecten, 3 ingenieur-architecten, 3 interieur-architecten en 4 
assistent-architecten, geleid door zaakvoerder-(ir.)architecten 
Karolien Van Haute, Kim Brouwers en Johan Verborgh. Het 
team is door de jaren heen geëvolueerd naar een intelligent 
en creatief architectenteam met tal van referenties: van 
villa’s tot sociale woningbouw, van beperkte inrichtingen tot 
de realisatie van kantoorcomplexen. Dit alles op verschil-
lende niveaus: van kleine verbouwingen tot grote overheids-
opdrachten.
 
Welke taak heeft een architectenbureau precies? 
Een architect staat in voor het opmaken van een ontwerp, de 
bouwplannen, het aanvragen van de stedenbouwkundige ver-
gunning en de opmaak van het uitvoeringsdossier in functie 
van het opvragen van prijsoffertes bij de aannemers. Ten 

slotte staat hij ook in voor de planning en de controle van de 
werken tijdens de uitvoering. De architect is de vertrouwens-
persoon van de opdrachtgever en behartigt diens belangen. 
Hij begeleidt hem gedurende het hele proces, vanaf het 
eerste ontwerp tot en met de oplevering der werken. Indien 
gewenst geeft hij ook kleuradvies en ontwerpt hij meubilair 
op maat.
 
Hebben jullie ervaring met werken voor sociale bouwmaat-
schappijen? (En zo ja, voor welke?)
Wij werken al meer dan 40 jaar voor sociale bouwmaat-
schappijen. In het verleden werkten we regelmatig samen 
met lokale bouwmaatschappijen in Sint-Niklaas, Temse en 
Antwerpen Linkeroever. Vandaag werken we in de ruimere 
regio voor o.a. Woonpunt Mechelen, Inter-Vilvoordse maat-
schappij voor Huisvesting, Goed Wonen Rupelstreek, De Ark 
(Turnhout), De Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting, 
Huisvestingsmaatschappij Kanton Heist-Op-Den-Berg…

Welke factoren zijn van belang bij het ontwerp van een sociale 
woning? Zijn er bepaalde normen of richtlijnen waarmee jullie 
moeten rekening houden?
Er zijn heel wat factoren waarmee we rekening moeten hou-
den. Zo zijn er de normen en richtlijnen om sociale woningen 
te bouwen of te renoveren. De meest recente normen en 
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richtlijnen dateren van 2017. De Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW) ondersteunt sociale woonactoren om 
kwalitatieve sociale woningen te realiseren. Men wil sociale 
huurders en kopers niet alleen een betaalbare, maar ook een 
veilige, gezonde, energiezuinige, milieu- en gebruiksvriende-
lijke woning aanbieden. Bovendien is een kostenefficiënte 
aanpak van belang. De richtlijnen gaan over inplanting en 
omgeving, planfunctionaliteit, comfort, stabiliteit, technieken 
en duurzaamheid. 

Maakt dit de opdracht moeilijker of net niet?
Het voldoen aan de vele normen en richtlijnen is niet ge-
makkelijk, maar het biedt een houvast. Elk ontwerp blijft een 
uitdaging en is het resultaat van een intense samenwerking 
van verschillende studiebureaus. Een ontwerp is de syn-
these van vele aspecten: architectuur, stabiliteit, duurzame 
technieken, het E-(nergie)peil, akoestiek, veiligheid… Soms 
ook nog eens rekening houdend met erfgoed, archeologie, 
infrastructuur…
 
In welke mate verschilt het ontwerp voor een sociale woning van 
andere woningen of gebouwen?
Weinig. In onze ontwerpen gebruiken we steevast duurzame, 
degelijke en tijdloze materialen. Rekening houdend met 
het wettelijk opgelegde S- en E-peil, zijn alle hedendaagse 
bouwvolumes zeer compact en logisch opgebouwd in functie 
van de kostprijs. We investeren in eerste instantie in een op-
timaal geïsoleerde buitenschil, en vullen aan met duurzame, 
hedendaagse technieken.

Welke projecten hebben jullie in het verleden nog zoal uitge-
voerd?
Ons team bestaat uit vakkundig en bijzonder gemotiveerde 
ontwerpers met een groot engagement. Ons ontwerpteam 
heeft de voorbije jaren een belangrijke expertise opgebouwd, 
vooral in gebouwen met soms heel specifieke en complexe 
nevencondities. Bijvoorbeeld sociale huisvestingsprojecten 
die geïntegreerd moesten worden in een nieuwe of bestaan-
de context of uitbreidingen van politiekantoren of brand-
weerkazernes, waarbij de werking 24 uur op 24 uur moest 
gegarandeerd zijn.

Onze benadering van stedenbouw en architectuur leidt uit-
eindelijk tot een boeiende en aangename leef- en/of werk-
omgeving voor elke gebruiker, bezoeker of toevallige passant.
 
Kunnen jullie iets meer vertellen over de projecten die jullie in 
opdracht van onze sociale bouwmaatschappij beheren? Met 
welke uitdagingen werden jullie bijvoorbeeld geconfronteerd?
We zijn momenteel bezig met de werfopvolging van de 
realisatie van 12 huizen en 8 appartementen in de Lin-
destraat. Hier waren strikte stedenbouwkundige voorwaar-
den opgelegd, vermits een deel van het terrein gelegen is in 
de ‘bufferzone’ van de N41. De uitdaging op het terrein is het 
creëren van een sober geheel met integratie van voldoende 
parkeerplaatsen in een kwalitatieve groene buitenruimte. 
Een aangename plek voor de bewoners met respect voor en 
voldoende afstand tegenover de bestaande omgeving.

We zijn ook bezig met de werfopvolging van de realisatie van 
24 appartementen en een ondergrondse garage op de hoek 
Veldstraat-Populierenstraat. Ons ontwerp houdt rekening 
met verschillende factoren: 
• een frisse hedendaagse architectuur geïntegreerd in het 

straatbeeld en de omgeving, rekening houdend met de 
historische context;

• de privacy t.o.v. de omgeving en tussen woongelegenhe-
den onderling;

• de sociale leefbaarheid;
• toegankelijkheid en duurzame mobiliteit, inclusief on-

dergronds parkeren; 
• integratie van een kwalitatieve groene buitenomgeving 

die naadloos overloopt in de aanwezige groene ruimte 
van het Prieel.   

De archeologische vondsten tijdens de werken vormden 
een flinke uitdaging. Deze hadden immers een impact op de 
uitvoeringstermijn en de kostprijs van de werken.
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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. 

Het resultaat van onze inspanningen kunnen we aflezen 
in een lagere gemiddelde EPC-waarde van onze woningen. 
Sinds 2011 is deze waarde voor onze woningen gedaald van 
470 naar 301. Vergeleken met de Vlaamse cijfers scoren we 
heel goed. Zo dragen we bij tot een beter klimaat en vooral 
ook tot een lagere energiefactuur voor jou als huurder.

Wat is een EPC?
Het energieprestatiecertificaat is een document dat aan-
toont 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. 

“Ik bespaar jaarlijks zo’n 650 
euro op mijn energiekosten 
sinds mijn zolder geïsoleerd is 
en de ramen vervangen werden 
door dubbel glas.” 
- een huurder uit Moerzeke
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Overzicht projecten

Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

nieuwbouw koopappartementen Slangstraat
Hamme

9 2017-2019

vervangingsbouw huurappartementen 
en eengezinswoningen

Lindestraat
Hamme

20 2018-2019

vervangingsbouw huurappartementen Hoek Populierenstraat en  
Veldstraat, Prieel
Hamme

24 2018-2020

vervangingsbouw huurappartementen Populieren- en Dennenstraat
Hamme

27 2019-2021

vervangingsbouw huurappartementen Vierschaar 
Waasmunster

9 2020-2021Wedstrijd Populierenstraat datum:architect:
S3ARCHITECTEN

opdrachtgever:
De Zonnige Woonst

Populierenstraat
30/08/2017 4/5
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

totaalrenovatie huurappartementen Kerkstraat
Waasmunster

2 2019-2020

nieuwbouw huurappartementen Marktplein en Peperstraat
Hamme

15 2019-2021

nieuwbouw huurappartementen Hoogstraat
Hamme

6 2019-2021

ontwikkeling site Tasibel Geemstraat, Koning Albertplein, 
Nijverheidstraat
Hamme

2020-2025

vervangingsbouw huurwoningen Populierenstraat en Veldstraat
Hamme

3 2020-2021

Hamme

marktplein - peperstraat
gevel peperstraat
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

totaalrenovatie huurwoningen ‘t Spinnewiel en Strijderslaan
Hamme

14 bij einde huur, 
waarvan 2  
in 2019

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

89 2018-2020

totaalrenovatie huurwoningen Moerheide, Evengeliestraat
Hamme

4 2019-2020

totaalrenovatie huurwoningen Oostkouterstraat, Populierenstraat
Hamme

19 2019-2020

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

163 2019-2020
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

nieuwbouw huurwoningen Posthoorn, Gasmeterstraat
Hamme

16 2021

Cubes #90 van Hamse kunstenaar Luc De Man

De totaalrenovatie van onze twaalf duplexwoningen en de heraanleg van het pleintje in de Oostkouterstraat in Hamme vormen 
de start van de opfrissing van de hele buurt. Naar aanleiding van onze 90ste verjaardag in april 2018, huldigden we het kunst-
werk ‘Cubes#90’ van Luc De Man in. 

Wil je weten welke plannen we nog hebben met de Oostkouterwijk? Je vindt een overzicht van onze projecten in deze brochure.
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Kopen
Koopappartementen Slangstraat,  
centrum Hamme

De nieuwe appartementen bevinden zich op een toplocatie 
in Hamme, op de hoek van de Slangstraat en de Guillaume-
straat, op de plaats van het voormalige pand van fotograaf 
Duytschaever. We bieden negen appartementen aan naar een 
ontwerp van de Hamse architect Kris Cornelis, in het hartje 
van Hamme, op wandelafstand van winkels, apotheek, bank, 
school, bibliotheek…

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

De troeven van deze appartementen:
• Een 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 met kwalitatieve materialen aan 
een eerlijke en aantrekkelijke prijs. 

• Hedendaagse architectuur: de ontwerper besteedde 
bijzondere aandacht aan zowel uitzicht als comfort. De 
appartementen worden niet volledig afgewerkt, zodat 
u ze verder kan inrichten naar eigen voorkeur en smaak 
(keuken, badkamer…)

De appartementen zullen klaar zijn in het voorjaar van 2019. 
Vraag een brochure aan en schrijf in na afspraak via  
tel. 052-471 470 of kopen@dezonnigewoonst.be. 
Onze medewerker kan je per appartement een indicatie van 
de verkoopprijs meedelen.
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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. 

De Zonnige Woonst houdt territoriale inschrijvingsregisters 
bij voor respectievelijk sociale koopwoningen en sociale 
kavels. De kost 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



  
   

0 

 

 
 
  

Visitatierapport  
De Zonnige Woonst (4190) 

Hamme 

Visitatiegesprekken op 24 en 26 september 2018 
1ste conceptversie - voorlopig rapport 

32

Over  
De Zonnige Woonst 
Privacybeleid

In 2018 trad de nieuwe Europese regelgeving in werking 
over het gebruik en bewaren van persoonsgegevens. Om een 
sociale woning bij ons te (kunnen) huren, houden wij infor-
matie over jou bij. Die gegevens hebben 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 berekenen.

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

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

Wil je jouw informatie controleren of aanpassen? 
Neem dan contact op 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, 9220 Hamme).

Meer weten over privacy?
over onze werkwijze: www.dezonnigewoonst.be
de website van de privacycommissie:  
www.privacycommission.be

Een nieuw rapport

In opdracht van de Vlaams minister van Wonen wordt elke 
sociale huisvestingsmaatschappij sinds 2012 doorgelicht,  
onder de naam ‘visitatie’. Drie onafhankelijke experten  
controleren 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 visitatie 
plaats. Er vonden gesprekken plaats met bestuurders, huur-
ders, medewerkers, organisaties waarmee we samenwerken... 
We willen iedereen die tijd maakte om aanwezig te zijn, 
danken voor hun bijdrage. 

We vinden het belangrijk om onze werking te blijven ver-
beteren en onze missie te blijven waarmaken. We kijken dan 
ook uit naar het resultaat. Het rapport wordt in januari 2019 
voorgesteld aan onze raad van bestuur. Na definitieve  
goedkeuring door de minister kan je het raadplegen via  
www.dezonnigewoonst.be of www.visitatieraad.be.
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 Openingsuren en sluitingsdagen 2019

Op de volgende dagen in 2019 is het secretariaat gesloten en telefonisch niet bereikbaar:

• dinsdag 1 januari, nieuwjaar
• maandag 1 april, lokale feestdag carnaval
• maandag 22 april, paasmaandag
• woensdag 1 mei, feest van de arbeid
• donderdag 30 mei, OLH Hemelvaart
• maandag 10 juni, pinkstermaandag
• donderdag 11 juli, Vlaamse feestdag
• maandag 5 augustus, lokale feestdag kermis
• donderdag 15 augustus, OLV Hemelvaart
• maandag 16 september, lokale feestdag jaarmarkt
• vrijdag 1 november, Allerheiligen
• zaterdag 2 november, Allerzielen
• maandag 11 november, Wapenstilstand
• vrijdag 15 november, dag van de dynastie
• woensdag 25 december, Kerstmis
• donderdag 26 december, 2de kerstdag

Op de andere dagen gelden onze gewone openingsuren:
• Loket van dinsdag tot en met zaterdag van 9u-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 cvba

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 


