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WOONBRUGKRANT

MAAK NU AL WERK VAN JE MOOIE TUIN
VOOR VOLGEND JAAR

TIP 2

Als je nu extra aandacht besteedt aan het
winterklaar maken van je terras of tuin, dan
kan je hier in het voorjaar extra van genieten.
Daarom geven we graag enkele tips.
TIP 1

Hark afgevallen bladeren bij elkaar. Als je deze
bladeren op het gras laat liggen, krijgt de gazon niet genoeg lucht en licht en ontstaan
er bruine plekken. Haal daarom ook plastic
zwembaden uit de tuin. Je gebruikt deze toch
niet in de winter. Zaai indien nodig opnieuw
gras op de kale plekken en laat de tuin zich
opnieuw herstellen.

Heb je planten, bloemen of kruiden
in de tuin staan? Bescherm deze
dan tegen de koude. Planten of
kruiden in potten kan je binnen zetten, andere planten kan je beschermen met folie.
TIP 3

Het najaar is het ideale moment om
bollen te planten! Stop bollen van
bvb. tulpen, hyacinten, narcissen en
krokussen onder de grond en in het
voorjaar staat jouw tuin of terras vol
met mooie kleurrijke bloemen.

TIP 4

Ruim je tuinmateriaal netjes bij elkaar voor de winterperiode. Tuintafels en -stoelen, werkmateriaal,…
je gaat het in de winterperiode niet
gebruiken. Maak het daarom goed
proper en zet het netjes bij elkaar.
TIP 5

Sluit de buitenkraan tijdig af zodat
ze vorstvrij blijft.
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NIEUWE HUURWETGEVING:
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN
Vanaf 01 januari 2020 wijzigt de huurwetgeving. Op het bijgevoegde
document vind je hierover meer info. Lees dit zeker aandachtig en neem
voor bijkomende info contact op met onze medewerkers.
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PERSONEELSNIEUWS
John Ceulemans is onze nieuwe
werkman. Samen met Frank, Bruno,
Stijn en Jonas maakt hij nu deel uit
van onze technische dienst.

Handige tip van
onze technische
dienst

WAT GEBEURT ER ALS DE HOOFDHUURDER DE HUURWONING
VERLAAT OF OVERLIJDT?
Er zijn 2 mogelijkheden.
Ofwel zijn er geen andere personen die de woning bewonen.
Dan eindigt de huurovereenkomst
en wordt aan de erfgenamen gevraagd om de woning volledig leeg
te maken.
Ofwel zijn er nog wel andere personen die de woning bewonen.
Ben je gehuwd met de hoofdhuurder of woon je wettelijk samen?
Of ben je de feitelijke partner van
de hoofdhuurder en woon je minstens 1 jaar in de huurwoning? Dan
kan je in de woning blijven wonen.

In alle andere situaties wordt de
huurovereenkomst beëindigd. Ben
je dus de zoon of dochter van de
hoofdhuurder, de tante of de moeder, of woonde je nog maar net
samen met je partner? Dan kan je
nog enkele maanden in de woning
blijven wonen. Samen met jou maken we een overeenkomst op zodat je duidelijk weet wanneer je de
woning moet verlaten. Je kan ook
niet automatisch verhuizen naar
een andere sociale woning.
Laat je dus tijdig inschrijven op
onze wachtlijst.

Wist je dat je de afvoerleidingen in
de keuken makkelijk proper kan houden? Los regelmatig een hoeveelheid
soda op in warm water en laat dit door
de afvoer weglopen. Als je dit regelmatig doet, zal de afvoerleiding langer vetvrij blijven. Zo voorkom je dus
verstoppingen!!

NAAR EEN KNALLEND EINDEJAAR,
ZONDER VUURWERK
SLUITINGSDAGEN...
Onze burelen zijn gesloten op de
volgende dagen:
Maandag 11 november 2019
Maandag 23 december 2019
tot en met woensdag 01 januari

Vuurwerk is leuk en mooi om naar te
kijken maar ook gevaarlijk. Daarom
vragen wij ook dit jaar om zelf geen
vuurwerk af te schieten tijdens oudejaarsnacht. Verdwaalde vuurpijlen
kunnen veel schade aanrichten, het

geknal en de lichtflitsen kunnen onrust bezorgen aan dieren en kinderen.
Hou het daarom veilig en ga het
nieuwe jaar spetterend tegemoet,
zonder vuurwerk!

WOONBRUGKRANT
WONING TE GROOT? VERHUIZEN NAAR
EEN AANGEPASTE WONING KAN.

Personeelsdag
Op een natte herfstdag verzamelde het voltallige personeel van De
Woonbrug voor de jaarlijkse personeelsdag.
Op het programma stond een interactieve cursus EHBO. Daarna ging de
hele groep enkele woonprojecten in
Herentals en Olen bezoeken.

Veel mensen zijn op zoek naar een
goede betaalbare woning. Er wordt
daarom volop gewerkt aan nieuwe
woonprojecten. Maar daarnaast
kijken we ook naar het eigen patrimonium.
Na verloop van jaren gebeurt het
dat kinderen het huis uit gaan en
kamers komen leeg te staan. Huurders die in een grote woning met
leegstaande kamers wonen (onderbezette woning), willen we daarom
motiveren om te verhuizen naar een
aangepaste woning.
Woon je in een onderbezette woning? Dan krijg je regelmatig bericht
van ons als er aangepaste woningen
of appartementen beschikbaar zijn.
Je kan de aangepaste woning bezichtigen en daarna beslissen of
je wil verhuizen of niet. Je krijgt
dan voorrang op alle andere kandi-

“Een nieuwe start,
ik kijk ernaar uit.
Het is tijd om aan
mezelf te denken
en daarom wil ik
nu verhuizen naar
een appartement.”

daat-huurders op de wachtlijst. We
begrijpen uiteraard dat het voor velen een ingrijpende beslissing is om
de gezinswoning na zoveel jaren te
verlaten. Daarom verplichten we
niemand hiertoe. Wil je voorlopig
nog niet verhuizen, dan blijf je gewoon wonen. Op termijn kan een
onderbezettingsvergoeding worden
aangerekend. Dit is een bedrag per
leegstaande kamer.
Natuurlijk kan je je ook altijd zelf inschrijven voor een aangepaste woning. Samen met jou bekijken we
welke mogelijkheden er zijn, en in
welke buurten je graag wil wonen in
de toekomst.
Als de grote gezinswoning vrijkomt,
kunnen we deze opnieuw verhuren
en een nieuw gezin blij maken met
een goede, grote en betaalbare woning!

Monique woont al 37 jaar in Nieuw
Diependaal. Nu de kinderen en kleinkinderen het huis uit zijn, wordt de woning
te groot en is ze klaar voor een nieuwe
start. Vanaf december verhuist ze naar een
appartementje in de Olmenlaan. “Verhuizen is als nieuwjaar vieren. Een nieuwe
start, ik kijk ernaar uit. Het is tijd om aan
mezelf te denken en daarom wil ik nu verhuizen naar een appartement.”
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Nieuwe woonprojecten
en renovatie

OLMENLAAN - HERENTALS
9 appartementen met 1 en 2 slaapkamers zijn volledig gerenoveerd.
Verhuring vanaf 01/12/2019.

MAAK VAN JOUW HUISDIER
DE VRIEND VAN IEDEREEN

Heb je een huisdier? Zorg er dan
voor dat dit geen overlast veroorzaakt! Bij overlast moeten we jou
vragen een oplossing te zoeken
en misschien zelfs een andere
opvangplaats te zoeken. Om dit
te vermijden hou je zeker en vast
hier rekening mee:
• Laat je huisdier nooit lang alleen
in de woning. Deze kan dan voor
lawaaioverlast zorgen (janken,
blaffen,…) of schade veroorzaken
tijdens je afwezigheid.

GOORSTRAAT - MORKHOVEN
4 appartementen met 1 en 2 slaapkamers. Verhuring vanaf 01/12/2019.

STADSVELD - HERENTALS
op dit binnengebied tussen St.
Waldetrudisstraat – Wipstraat – Pol
Heynsstraat worden in een eerste
fase 85 woongelegenheden gerealiseerd, 17 koopwoningen en 68 huurwoningen. Momenteel wordt door
de architect nog gewerkt aan het
ontwerp. Inschrijven voor dit nieuwe
woonproject is nog niet mogelijk.

• Heb je een hond? Neem hem
dan regelmatig mee uit wandelen. Uitwerpselen in de tuin en

woning zorgen voor onaangename geuren.
•
Ruim hondenpoep altijd
op, ook als je gaat wandelen!
De voortuin van de buren of de
stoep is geen hondentoilet. Dit
zorgt voor veel ergernis!
• Sommige mensen kiezen bewust om geen huisdier te houden. Ook daar moet je respect
voor opbrengen. Zorg ervoor dat
je huisdieren niet in de tuin en
op het terras van omwonenden
lopen en er persoonlijke bezittingen bevuilen of beschadigen.
Ook dat zorgt vaak voor wrevel.

WOONBRUGKRANT
RENOVATIE NIEUW DIEPENDAAL
IS GESTART

Nieuwe woonprojecten
en renovatie

GESTELEN - OLEN
In het najaar startte de aannemer
met de totaalrenovatie van 21
leegstaande woningen in Nieuw
Diependaal.
De woningen worden volledig gestript en vernieuwd. Waar mogelijk
wordt vloer- en muurisolatie voorzien, de binnendeuren worden
vervangen, de badkamer wordt
vernieuwd en indien nodig ook
de keuken. In de hoge woningen
wordt een toilet bijgeplaatst op de
1e verdieping. Het buitenschrijnwerk (ramen en deuren) wordt vernieuwd en koudebruggen weggewerkt.
Door de plaatsing van isolatie worden deze nieuwe woningen meer
energiezuinig, waardoor de energiefactuur zal dalen.
Deze woningen worden bij voor-

rang verhuurd aan de huidige bewoners van Nieuw Diependaal
die willen verhuizen naar een gerenoveerde woning. De wachtlijst
voor deze woningen is nu reeds
geopend.
Enkel gezinnen die aan de rationele bezetting voldoen, kunnen verhuizen naar een nieuwe woning.
Bovendien kan je enkel verhuizen
naar een zelfde type van woning.
De woningen die leegkomen omwille van deze interne verhuizingen, worden dan ook op hun beurt
aangepakt. Op termijn kunnen we
zo alle woningen in Nieuw Diependaal renoveren.
Neem voor meer info over deze
werken en inschrijving op de
wachtlijst zeker contact met ons
op.

NIEUWE HUURPRIJS...
Onze medewerkers zijn volop bezig met de nieuwe huurprijsberekeningen. In de
loop van december ontvangt iedereen de nieuwe berekening in de bus. Heb je een
vaste opdracht gemaakt voor de huurbetaling? Pas dan zeker tijdig het nieuwe huurbedrag aan. Gebruik ook steeds uw persoonlijke OGM-nummer bij de betaling en de
juiste rekeningnummer (BE13 0960 1094 3439).

Vervanging van buitenschrijnwerk
van 20 woningen in Gestelen – Olen.
Deze werken starten nog in 2019.

WONINGEN - OLEN
Vervanging van cv ketels in 105 woningen in Olen en 2 gemeenschappelijke stookplaatsen. Deze werken
zijn reeds gestart.

Voederen dieren

Tijdens de donkere maanden hebben vogels minder tijd om op zoek
te gaan naar eten. Je kan ze daarom een handje helpen. Maar let op!
Etensresten, brood of granen op de
grond strooien is een aantrekkingsbron voor ongedierte en laten we
daarom niet toe.
Gooi ook zeker geen etensresten uit
het raam of balkon.
Wil je toch de vogels helpen in de
winterperiode, gebruik dan een voedersilo of vetbolhouder.
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FEEST IN DE WIJK

AED TOESTEL
KAN LEVENS REDDEN!
Buurtbarbecue Ven, Olen
Zomerse barbecue met de bewoners
van woonproject Ven in Olen.

BBQ St. Waldetrudistraat, Herentals
Jaarlijkse BBQ in de St. Waldetrudisstraat. Elke bewoner zorgt voor een
deel van de voorbereiding. Zo organiseer je een gezellig buurtfeest met
weinig werk!

Buurtwerking trakteert, Herentals
De buurtwerking van Kleerroos
trakteert op ijsjes.

Wist je dat elke dag in België bijna
30 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis? Als een
slachtoffer binnen de 3 à 4 minuten een stroomstoot krijgt toegediend met een AED, dan heeft hij
of zij 60 tot 70% overlevingskans.
Recent werd aan Convent 2 in Herentals zo’n Automatische Externe
Defribillator geplaatst.
In de herkenbare groene bak zit
binnenin een draagbaar toestel dat
een elektrische schok toedient in
het geval van hartritmestoornis-

Iedereen mag een AED bedienen.
Het is veilig en geeft gesproken instructies mee. Terwijl je wacht op
de hulpdiensten, kan het op die
manier een leven redden.

SOCIAAL WONENDAG
In 2019 bestaat sociaal wonen 100
jaar. In 1919 werd namelijk de ‘Nationale Maatschappij voor Goedkope Woning en Woonvertrekken’
opgericht.

Soep met Babbeltjes, Olen
Verbroederen met de buren tijdens
‘Soep met babbeltjes’ in de Gestelen
in Olen.

sen. De schok kan het ritme van
het hart herstellen.

Deze verjaardag werd gevierd op
de Sociaal Wonendag. In gans
Vlaanderen zetten Sociale huisvestingsmaatschappijen de deuren open van enkele innovatieve

en interessante woonprojecten en
werven.
In Herentals opende het ADL
woonproject in de Gagelstraat de
deuren. De architect gaf een rondleiding aan de geïnteresseerden.
Daarnaast kregen de aanwezigen
meer uitleg over de nieuwe woonprojecten die De Woonbrug nog
zal realiseren.

WOONBRUGKRANT
DE WOONBRUG OVERLEGT MET
DE BUURT

FEEST IN DE WIJK

Naar jaarlijkse gewoonte zaten we
opnieuw samen in enkele woonbuurten om praktische afspraken
te maken over het samenleven in
de buurt.
Wil jij in jouw buurt ook een bewonersoverleg?
Contacteer ons dan.
Meer info bij onze medewerker Sofie

WOONPROJECT DE PASTORIE
– ST. JOZEF OLEN

In dit unieke pand realiseren wij
binnenkort ons eerste co-housing
woonproject. Samen met een groep
van enthousiaste kandidaat-huurders wordt dit project momenteel
vorm gegeven.
Naast een privé unit voor elke bewoner is er in het gebouw ook plaats
voor gemeenschappelijke ruimtes, zoals o.a. wasplaats, leefruim-

te, tuin,… Op die manier willen we
hier een echt buurtgevoel creëren.
Daarnaast is het uiteraard ook voordelig om bepaalde kosten te delen
met anderen.
Heb je ook zin om mee na te denken over dit nieuwe woonconcept?
Dan kan je steeds contact met ons
opnemen.
Meer info bij onze medewerker Sofie

OPROEP...
Wijzigt je telefoonnummer? Heb je een e-mailadres? Laat het ons dan weten. Zo
kunnen we je nog beter en sneller bereiken.
Stuur een mail naar info@dewoonbrug.be met je nieuwe gegevens en we passen
deze onmiddellijk aan.

Petanque Sancta Maria, Herentals
Elke vrijdag, afspraak met de bewoners op de petanquebaan aan woonproject Sancta Maria!

De speelbus op bezoek, Herentals
De speelbus op bezoek in de Gagelstraat – Herentals.

FEEST UW WIJK…
Als buurt kan je een toelage
krijgen van De Woonbrug als je
een buurtactiviteit organiseert.
Deze bedraagt 1 EUR per sociale
woning/appartement in de wijk:
• de activiteit moet open staan
voor de ganse buurt.
• bezorg ons achteraf een
leuke foto
• Je kan als buurt maximum
1X per jaar beroep doen op
deze toelage.
Meer info:
sofie.reynders@dewoonbrug.be

ROOKMELDERS
REDDEN
LEVENS…
Woningbranden eisen elk
jaar tientallen mensenlevens.
Meer nog dan het vuur, maakt
vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend
en verspreidt zich razendsnel.
Een rookmelder in de woning
biedt op eenvoudige manier
bescherming tegen de gevaren van brand. Zodra de rookmelder rook opmerkt, wordt u
verwittigd door het alarmsignaal, zodat u zich samen met
uw huisgenoten in veiligheid
kan brengen.
De Woonbrug plaatst de nodige rookmelders in uw woning. Als huurder zorg je
voor het onderhoud ervan.
Een degelijk onderhoud van
de rookmelder zorgt ervoor
dat hij goed blijft werken.
Let dus zeker op het volgende:
√ Stof de rookmelder
regelmatig af

DE WOONMETER,
IETS VOOR JOU?
Een gezonde woning is een energiezuinige woning. Aan de hand van de 4
vuistregels: temperatuur, de kamerthermostaat, luchtvochtigheid en
het verluchten van de woning, geeft
de woonmeter aan wat jouw woning
nodig heeft om gezond te blijven. Op
deze manier voorkom je schimmels,
muffe geurtjes, kilte… Dat kan je op
eenvoudige wijze zelf doen.
Wanneer een woning een goede
luchtvochtigheid en temperatuur
heeft, zal het ook makkelijker zijn om
je woning te verwarmen waardoor je
heel wat energie bespaart.
Om dit in de praktijk om te zetten,
starten we dit jaar nog met een proefproject. Hiervoor zijn we op zoek naar
enkele huurders die bereid zijn om,
tijdens een periode van een 3-tal
maanden, de woonmeter in huis te
plaatsen en daarbij te letten op het
dagelijkse energieverbruik.

Met behulp van eenvoudige tips gaan
we na hoe luchtvochtigheid een invloed kan hebben op je energieverbruik en hoe je kan besparen op het
energieverbruik en de maandelijkse
energiefactuur kan doen dalen.
Wil je hieraan meewerken of heb je
graag meer info? Neem dan zeker
contact met ons op.
Meer info bij onze medewerker Sofie.

DOE MEE MET DE SWITCH
CAMPAGNE

√ Test de rookmelder 1x per
maand met een druk op
de testknop
√ Vervang de batterijen
indien nodig

Ook dit jaar strijkt de ploeg van de
Switch campagne neer in Herentals
en Olen.
Op woensdag 20/11 en vrijdag 22/11
vind je de medewerkers van de energiesnoeiers in dienstencentrum
Convent in de Augustijnenlaan (Herentals). Op woensdag 20/11 tussen
10.00u en 13.00u en dinsdag 26/11
tussen 14.00u en 17.00u staan ze in
dienstencentrum Komiegeire (Olen).
Zij beantwoorden al je vragen over
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de energiefacturen en -contracten.
Daarnaast krijg je ook gratis advies
als je wil overgaan naar een andere
energieleverancier.
Meer info:
https://www.energiesnoeiers.net/
switch.html

