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WOONBRUGKRANT

24 MEI 2019
Op 24 mei 2019 wordt de jaarlijkse ‘dag
van de buren’ gevierd. De dag om de tijd te
nemen om je buren beter te leren kennen.

Wil je een buurtactiviteit organiseren?
Dat vinden wij fijn, en daarom kan je op
heel wat ondersteuning rekenen:

- Wij kunnen je ook helpen bij het opmaken van een uitnodiging die je dan
kan ronddelen bij de omwonenden.

Natuurlijk mag het het hele jaar door
dag van de buren zijn. Een barbecue of
straatfeest in de zomer, warme chocomelk of soep verdelen aan nieuwjaarzangers, of gewoon je stoel buitenzetten en napraten na een werkdag, … Er
zijn zoveel mogelijkheden om de buurt
samen te brengen.

- Bij De Woonbrug kan je 2 partytenten
uitlenen. Je moet een waarborg betalen, die achteraf wordt terugbetaald.

Ben je geïnteresseerd? Vraag dan verdere info bij onze medewerker Sofie
(sofie.reynders@dewoonbrug.be). Ga
zeker ook bij de gemeente of stad luisteren naar hun voorwaarden om een
extra feestsubsidie te krijgen.

- Eén keer per jaar kan je als buurt een
toelage krijgen voor de organisatie
van een buurtactiviteit. Deze bedraagt 1 EUR per sociale woning/appartement in de buurt.

Wist je dat het lokaal bestuur Olen dit jaar een fotowedstrijd organiseert voor
de dag van de buren? Zet je samen met de buren op 24/05, neem er een leuke,
mooie, grappige foto van en bezorg hem voor 03/06 aan komie.geire@olen.be.
Zo maak je kans op een leuke prijs voor de buurt!!
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NIEUWS
• Bij deze nieuwsbrief vind je een
handig document met de juiste
contactgegevens van onze medewerkers. Bewaar het op een
goed zichtbare plaats, zodat je het
steeds snel terugvindt.
• Het reglement van inwendige orde
werd aangepast en goedgekeurd
door onze Raad van bestuur op
19/03/2019. U vindt het reglement
op onze website. Wilt u een papieren versie, neem dan contact met
ons op.
• Onze burelen zijn gesloten op de
volgende dagen:
donderdag 30/05 (OLH Hemelvaart), vrijdag 31/05 (brugdag),
maandag 10/06 (pinkstermaandag), donderdag 11/07 (Vlaamse
Feestdag), maandag 29/07 t.e.m.
vrijdag 02/08 (archivering), donderdag 15/08 (OLV Hemelvaart),
vrijdag 16/08 (brugdag), vrijdag
01/11 (Allerheiligen), maandag
11/11 (wapenstilstand), maandag
23/12 t.e.m. donderdag 26/12
(kerstvakantie).

EEN MOOIE TUIN,
EEN LEUKE BUURT

In de lentemaanden vragen wij zoals
steeds om extra aandacht te besteden aan het onderhoud van voor- en
achtertuin.
Dit jaar willen we mooie of goed onderhouden tuinen en hun bewoners
in de bloemetjes zetten. Vind jij dat
iemand in jouw buurt een speciale attentie verdient voor zijn mooie
tuin? Dan kan je hem/haar nomineren voor onze wedstrijd ‘Mooie tuin
in de buurt’.

Meer info hierover vind je in de extra
nieuwsbrief die wordt rondgedeeld
bij onze bewoners met een tuin.
Uiteraard kunnen bewoners van een
appartement ook bijdragen tot een
mooie en aangename buurt. Dat kan
door het terras mooi en verzorgd te
houden. Gebruik het terras niet als
opslagplaats voor afval en spullen allerlei en maak het regelmatig proper.

Tijdens de zomermaanden juli en
augustus gelden andere openingsuren:
Het bureel in Olen is enkel geopend
op maandag 09u – 12u
Het bureel in Herentals is geopend
op maandag 17u – 19u en woensdag
en vrijdag 09u – 12u

BEDANKT VRIJWILLIGERS!
In al onze woonbuurten zijn er wel huurders die zich inzetten om het samenleven
daar goed te laten verlopen.
Wij vonden de week van de vrijwilliger
het ideale moment om hen hiervoor te
bedanken.

Uiteraard zijn er nog andere bewoners
die ongetwijfeld ook taken opnemen in
de buurt en die, door vergetelheid, niet
werden uitgenodigd. Aan iedereen een
oprechte dankjewel voor je inzet!

WOONBRUGKRANT
START RENOVATIE
NIEUW DIEPENDAAL

NIEUWE
WOONPROJECTEN EN
PLANNING RENOVATIEWERKEN
Goorstraat, Morkhoven. Renovatie van 4 appartementen met 1 en 2
slaapkamers en afzonderlijke parkeerplaatsen. De verhuring wordt later dit
jaar gepland. De wachtlijst voor ons
allereerste woonproject in Morkhoven
werd in het voorjaar reeds geopend.

Dit jaar nog wordt er gestart met
de volledige renovatie van 21 leegstaande woningen in Nieuw Diependaal.
De woningen worden volledig
gestript en daarna helemaal vernieuwd. Zo komt er, waar mogelijk,
vloer- en muurisolatie, 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. Daarnaast wordt het buitenschrijnwerk
vervangen en worden koudebruggen weggewerkt.
Door de plaatsing van isolatie zal
de woning ook meer energiezuinig
worden, waardoor de energiefactuur zal dalen.
We verwachten het einde van de
werken in de periode 2020 – 2021.
De woningen worden bij voorrang
verhuurd aan de huidige bewo-

ners van Nieuw Diependaal die
willen verhuizen naar een mooi gerenoveerde woning. Daarom wordt
vanaf 01 juni ‘19 een aparte lijst geopend voor geïnteresseerde kandidaten. Let wel, enkel gezinnen
die nu aan de rationele bezetting
voldoen, kunnen verhuizen naar
een nieuwe woning. Bewoners die
niet voldoen aan de rationele bezetting, kunnen uiteraard blijven
wonen in hun huidige woning. Zij
kunnen, indien zij dit willen, enkel
verhuizen naar een woning aangepast aan hun rationele bezetting.

Olmenlaan, Herentals. Renovatie
van een woonblok met 9 appartementen met 1 en 2 slaapkamers. Het
gebouw heeft een lift, er zijn individuele kelderbergingen en bovengrondse parkeerplaatsen. De verhuring wordt dit najaar voorzien.

3 koopwoningen in de Schuttersstraat, Herentals. Deze woningen
worden in de loop van dit jaar nog
volledig afgewerkt en verkocht.

De woningen die leegkomen omwille van deze interne verhuizingen, kunnen dan op hun beurt ook
aangepakt worden. Op termijn
zullen alle woningen in Nieuw Diependaal zo vernieuwd kunnen worden.
Wil je meer info over deze werken? Neem dan contact op met Jef
Schoors (info@dewoonbrug.be)

Rozenstraat, Herentals. 6 eengezinswoningen met 3 slaapkamers en
afzonderlijke garages.
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Herenthoutseweg, Herentals. Grondige renovatie van 2 woningen.
Kapellenblok en Oud-Diependaal,
Herentals. Vervangen van 12 leegstaande woningen door nieuwbouw.

BOEREN EN BUREN
Ken je de Buurderij van Herentals
al? Dat is een online platform waar
je lokale, verse en lekkere producten rechtstreeks van de boeren en
ambachtelijke verwerkers uit de
buurt kan kopen.

Je vindt de buurderij in het wijkcentrum de Gagel, Gagelstraat 36,
Herentals.
Voor meer info en voorwaarden:
www.boerenenburen.be of bij
Wijkcentrum De Gagel

Eén keer per week komt iedereen
samen op de buurderij, waar je de
bestelde producten persoonlijk
ontvangt van de boeren terwijl je
een babbeltje met ze slaat.
Ook in Olen, wijk Gestelen worden
binnenkort 4 leegstaande woningen
vervangen door nieuwbouw.
Vervangen van de centrale verwarmingsinstallaties in 105 woningen in
Olen. Daarnaast worden ook 2 gemeenschappelijke stookplaatsen vernieuwd waarvan 1 in Olen, Leemanslaan en 1 in Herentals, zaal Echo.
We wachten hier nog op goedkeuring van de financiering door VMSW.
Daarna kunnen de werken gegund
worden aan de aannemer.
Gestelen XI en XII, Olen. Vervanging
van het buitenschrijnwerk in 20 woningen. We verwachten de start van
de werken in de 2e helft van 2019.

Bremmeke, Gestelen VI, VII, VIII, IX,
Olen. Vervangen van keukens in 69
woningen. Deze werken kunnen nog
dit jaar starten na het bouwverlof.

SOEP MET BABBELTJES
In aanloop naar
de dag van de buren, gaat het lokale bestuur Olen
dit jaar opnieuw
op pad met de buurtbus. Noteer
zeker de volgende data en kom een
kijkje nemen!

Woensdag 15/05 van 12u tot 14u
aan school Toermalijn, Lichtaartseweg 129
Woensdag 22/05 van 12u tot 14u
aan parkeerterrein Rozenstraat en
Leliestraat
Woensdag 26/06 van 14u tot 16u aan
speelterrein ’t Schommensteegje,
Schommenstraat

WOONBRUGKRANT
NIEUWE RAAD VAN BESTUUR
Na de nieuwe gemeenteraad eerder
dit jaar, is nu ook onze nieuwe Raad
van Bestuur aan het werk gegaan.
De volgende jaren bepalen zij mee
de weg die onze huisvestingsmaatschappij zal volgen.

De nieuwe voorzitter is Ingrid Ryken.
Zij kent de werking van De Woonbrug zeer goed. De afgelopen jaren
zetelde zij immers al als raadslid in de
Raad van Bestuur van Eigen Haard
en later De Woonbrug.

Ingrid Ryken
Voorzitter

Joeri Janssens
Voorzitter directiecomité

Henk Vleugels
Bestuurder

Peter Bellens
Bestuurder

Suzy Lathouders
Bestuurder

Tom Reyniers
Bestuurder

Robbie Deighton
Bestuurder

Axana Ceulemans
Bestuurder

Griet Van Nueten
Bestuurder
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WIJZIGING
REKENINGNUMMER
De Woonbrug gebruikt verschillende
rekeningnummers voor uw betalingen. Gebruik bij uw betaling altijd de
juiste rekeningnummer, zo komt deze
steeds terecht.
Rekeningnummer huurbetaling:
BE13 0960 1094 3439
Rekeningnummer herstellingen:
BE78 6466 9379 0086
Gebruik bij de huurbetaling ook
steeds jouw OGM-nummer in een gestructureerde mededeling. Deze vind
je terug, links onderaan, op de huurberekening. Dit persoonlijke nummer
bestaat uit 12 cijfers en begint met
+++0../…../…+++

UW MENING TELT!
De Woonbrug wil verder inzetten op
een goede dagelijkse werking die alle
huurders ten goede komt.
Daarbij rekenen we ook op jouw hulp
en inbreng. Bij deze nieuwsbrief vind
je een korte vragenlijst over de communicatie van onze huisvestingsmaatschappij.
We vragen u vriendelijk even de tijd te
nemen en de vragenlijst in te vullen.
Het ingevulde exemplaar kan je aan
ons terugbezorgen.
Met de opmerkingen en aanbevelingen uit deze bevraging zullen we dan
daarna aan de slag gaan.
We rekenen alvast op jouw medewerking!

DEEL UITMAKEN VAN ONZE
HUURDERSWERKGROEP

Huurders van onze verschillende
woonbuurten uit Herentals en Olen
nemen deel aan de vergaderingen
van onze huurderswerkgroep.

Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we samen met de deelnemers
concrete acties die het komende jaar
door De Woonbrug aangepakt worden. Daarnaast kunnen aanwezigen
ook zelf thema’s aanbrengen.

- dat ze een positieve inbreng tijdens de bijeenkomsten willen leveren.

Zo kwamen op vorige bijeenkomsten
al thema’s als verwelkoming nieuwe
bewoners, tuinactie, bewonersbevragingen, … aan bod.

- Mee willen nadenken over een betere werking van De Woonbrug

Wil je in de toekomst ook deelnemen
aan de vergaderingen van onze werkgroep? Geef dan zeker je naam aan
ons door via info@dewoonbrug.be

SOCIAAL WONENDAG,
WIJ DOEN MEE!
In 2019 bestaat Sociale huisvesting
in Vlaanderen 100 jaar. En dat wordt
gevierd!
Op 13 september zetten huisvestingsmaatschappijen
over
heel
Vlaanderen de deuren van enkele
opvallende woonprojecten open.

Ook De Woonbrug doet mee. In
Herentals kan je op die dag het
ADL-woonproject in de Gagelstraat
bezoeken. Dit is een unieke samenwerking met vzw Zewopa en geeft
mensen met een fysieke handicap
de mogelijkheid om toch zelfstandig
te wonen.
Meer info over deze opendeurdag
volgt later nog.

WOONBRUGKRANT
BLIJF OP DE HOOGTE

RATTEN IN DE TUIN?
HOE KAN JE ZE
BESTRIJDEN?
Gebruik één of meerdere klemmen.
Die vind je in doe-het-zelfzaken. Zorg
voor aantrekkelijk lokaas zoals chocolade of kaas en zet de klem op een
plaats waar de ratten langskomen.

Als je een melding, herstelling
of klacht aan ons doorgeeft, vinden we het belangrijk dat je op de
hoogte wordt gehouden van een
stand van zaken. Dat kan natuurlijk
enkel als we jouw juiste contactgegevens hebben.
Jouw melding of klacht wordt genoteerd in een registratieprogramma. Als je jouw e-mailadres aan
ons hebt doorgegeven ontvang je
automatisch een mail wanneer de
melding is verwerkt.
Afhankelijk van de aard van de melding (herstelling of klacht) zal de
technische dienst of sociale dienst
deze oproep verder behandelen.

Voor een technische melding neem
je contact op met onze medewerker Geert (geert.berrevoets@
dewoonbrug.be)
Heb je een klacht? Dan kan je terecht bij onze medewerker Sofie
(sofie.reynders@dewoonbrug.be)
Zij komen ter plaatse of sturen de
juiste firma of werkmannen bij u
langs. Wij doen er alles aan om uw
vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Krijgt u toch geen reactie en blijft uw vraag onopgelost?
Neem dan zeker terug contact op
met één van onze medewerkers.
Wanneer de klacht of herstelling
volledig werd afgewerkt, ontvang
je hierover opnieuw een mail.

Voorkomen is echter altijd beter dan
genezen. Zorg dat ratten geen aantrekkingsbron hebben in je tuin.
- Bewaar dierenvoeding in een afgesloten ton en laat niks rondslingeren.
- Voeder je huisdieren ’s morgens
en doe dat beperkt, zodat de rat ’s
nachts geen buffet vindt.
- Bewaar huisvuil in een afgesloten
container en voer het zo snel mogelijk af.
Zie je ratten lopen in grachten op publiek domein? Verwittig dan de gemeente, zij sturen de rattenvanger
langs voor bestrijding.

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.

DAG VAN DE ZORG
Op 17 maart werd de ‘dag van
de zorg’ gevierd. Zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen en Brussel
zetten de deuren open voor het
grote publiek.
Ook wijkcentrum de Gagel nam deel.
Zij kregen heel wat geïnteresseerden
over de vloer.

BIJWONING

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan
moet je dit binnen de maand aan ons
laten weten. Je huurprijs hangt namelijk
af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je
gezinsgrootte welke woning het beste
bij je gezin past: als je woning te groot
of te klein wordt, dan kan je een nieuwe
aanvraag indienen om te verhuizen. Dat
noemen we een mutatie.
Wat laat je zeker weten?
- Er is een kindje geboren.
- Een kind of andere bewoner verlaat
de woning.
- Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar
met je partner.
- Er is iemand overleden.
- Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin
wonen.
Opgelet: als de persoon die bij jou
komt wonen een volwassene is,
dan moet je dit vooraf laten weten.
Deze persoon moet voldoen aan alle
inschrijvingsvoorwaarden voor een

sociale woning, behalve die van het
inkomen. Je woning mag niet te klein
worden als deze persoon bij jou komt
wonen. Hij of zij moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.
Als we vaststellen dat er iemand bij jou
woont en je hebt het niet gemeld, of
we stellen vast dat iemand op regelmatige basis bij jou verblijft, dan is dit
domiciliefraude. Als er geen afspraken
gemaakt kunnen worden, is dit een
reden om de huurovereenkomst op te
zeggen.
Ook als er iemand tijdelijk bij jou verblijft, moet je dit melden. Bvb. als een
familielid voor enkele weken bij jou
komt logeren tijdens de vakantie of als
je vriend(in) regelmatig blijft overnachten of in je woning verblijft.
Samen maken we hierover dan afspraken.
Meer info bij onze medewerkers Inge
(inge.versweyveld@dewoonbrug.be)
en Nadine (nadine.daems@dewoonbrug.be).

SPORTIEVE MEDEWERKERS

Bijna het voltallige personeel van De Woonbrug kwam op 12 februari, de dikke truiendag, met de fiets naar het werk.
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