
Nieuwe flatwachters 
aan de slag

Korte  
berichten

Al enkele jaren werkt 
Volkshuisvesting met flat- en 
buurtwachters. Dat was al zo voor 
residenties Herselaar, Groenlaar, 
Meerhof, Akkerbloem en de wijk 
Willebroek-Stad. 
Nu komt daar ook Ten Brielen in  
Tisselt bij. 

De bewoners van Ten Brielen gaven 
aan dat de omgeving en de gebouwen 
er niet altijd even proper bij lagen. 
Problemen lossen we graag samen 
met onze huurders op. We deden 
dan ook een oproep naar vrijwilligers. 
Mohamed, Givain en Abid reageerden 
hier enthousiast op. Samen zullen zij 
ervoor zorgen dat alles netjes blijft.

Taken flatwachters
De flatwachters hebben verschillende 
taken. Dagelijks doen zij hun ronde 
in de gangen en op de parking. 
Sluikstort halen ze zoveel mogelijk 

zelf weg. Te grote stukken haalt 
Volkshuisvesting op. De flatwachters 
zoeken ook actief naar sluikstorters. 
Daarnaast melden ze herstellingen 
die moeten gebeuren in de 
gemeenschappelijke delen. Ze zijn 
ook een luisterend oor voor de 
buurtbewoners. Heb je opmerkingen 
over het gebouw of de omgeving? 
Dan kan je dat aan hen doorgeven.

Samen staan we sterk 
Ook jij kan jouw steentje bijdragen 
aan een propere buurt:
• Gooi geen afval op de grond.
• Spreek zelf, op een beleefde 

manier, sluikstorters aan.
• Bewaar papier en karton in jouw 

appartement of woning tot de dag 
van ophaling.

Als we met jou en de flatwachters 
goed samenwerken, is een propere 
en veilige buurt zeker mogelijk!

»Staanplaatsen te huur  
Ben je het beu om altijd 
parkeerplaats te moeten 
zoeken? Dan hebben we 
goed nieuws voor jou! Er zijn 
nog altijd staanplaatsen te 
huur onder het plein Hoge 
Heide en in de Akkerlaan. 
Ook bij Schuttershof zijn 
er nog garages vrij. Heb 
je interesse voor een 
staanplaats of garage en wil 
je meer info?
Telefoneer dan naar 
03/886.56.12 en vraag naar 
Kim. 

»Openbare verkopen  
Binnenkort verkoopt 
Volkshuisvesting 4 woningen 
via openbare verkoop: 
Parklaan 7, Schuttersstraat 4,  
Alfred De Taeyestraat 5 
en Overloopstraat 28. 
De openbare verkopen 
gebeuren via  
www.biddit.be. Op deze 
website staan foto’s van de 
woningen en de biedperiode. 
Voor meer informatie kan 
je terecht bij notariskantoor 
Verholen&Lybaert. 

»Renovatie 
Nonnenvijverstraat   
In mei starten de laatste 
renovatiewerken in de 
Nonnenvijverstraat. In deze 
fase vernieuwen we de 
keukens, isoleren we het 
dak en vernieuwen we de 
vloeren van de gaanderijen. 
Aannemer Aerts uit Lier 
voert de werken uit. 
Architectenbureau Vanhecke 
& Suls volgt de werf op.
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Energie 
besparen  
doe je zo!

We komen naar 
jou toe!

• Een koelkast verbruikt meer 
energie als ze heel vol geladen 
is. Zorg er dus voor dat ze niet 
overvol zit.

• Trek de laadkabels van je gsm, 
tablet, laptop … uit als je deze 
niet aan het opladen bent. Ook 
zet je je toestellen best volledig 
uit in plaats van in slaapstand. 
Zo verbruiken ze geen onnodige 
energie.

• Droog je kleren op een wasrek 
of buiten. Droog je jouw kleren 
binnen? Zorg er dan wel voor 
dat je de ruimte goed verlucht.

• Zet je verwarming overdag 1°C 
minder en trek een extra warme 
trui aan.

• Vervang je lampen door 
energiezuinige ledverlichting. 
Tegenwoordig zijn deze niet 
meer zo duur in aankoop en je 
zal je verbruik stevig zien dalen.

• Verlucht de woning voldoende, 
ook nu het buiten kouder is. 
Een te hoge luchtvochtigheid in 
de woning zorgt ervoor dat de 
verwarming veel meer moeite 
moet doen om jouw woning te 
verwarmen. 

• Laat de deksels op de 
kookpotten tijdens het koken. 
Zo is je voeding sneller klaar 
en bespaar je dus automatisch 
stroom.

• Maak regelmatig de filters van 
je dampkap schoon. Vuile filters 
halen het rendement van je 
dampkap omlaag. Dat betekent 
dat ze harder moet draaien om 
de lucht te kunnen afzuigen en 
dus meer energie verbruikt.

De moeite waard om te 
proberen!!!

tips

Volkshuisvesting wil actief aanwezig zijn in alle 
buurten met sociale woningen. Onze maatschappelijk 
werkers Ben, Julie en Veronique houden er 
regelmatig zittingsuren. Zo willen we laagdrempelig 
contact zoeken zonder dat onze huurders zich 
moeten verplaatsen of telefoneren.

Je kan bij ons terecht voor een kennismaking, ideeën, 
vragen en bekommernissen over je buurt. Door langs 
te komen op onze zittingsmomenten leer je ook je 
buren beter kennen. We zijn ook benieuwd naar 
wat er leeft in je buurt en bespreken graag leuke 
initiatieven om de buurt op te vrolijken.

Waar en wanneer je ons kan terugvinden, lees je op 
de volgende pagina. 

De energieprijzen stijgen nog altijd. Daarom geven 
wij jou graag een aantal tips om te besparen op jouw 
energiefactuur. 

 Ben, Julie en Veronique
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WAT MAG
& WAT MOET?

Het getal

Zittingsuren

Volkshuisvesting Willebroek zet in op vernieuwing. We herbouwen 
samen met KLEMO de hele site van Willebroek Stad. Momenteel zijn 
de sloopwerken van de bestaande woningen afgerond. In totaal zijn 317 
woningen gesloopt. Beide nieuwbouwprojecten zijn ondertussen met 
een openbare aanbesteding besteld bij aannemers Damman en DCA. 
22.321.577,59 euro is de totale bouwkost voor de heropbouw van 
deze wijk, bestaande uit 57 koopwoningen en 70 huurwoningen. Beide 
bouwprojecten zullen opstarten in de eerste jaarhelft van 2022. In totaal 
zullen de werken meer dan 3 jaar duren.

Ben: 
• elke 1ste woensdag van de maand tussen 13.30u en 14.30u in het 

buurtlokaal van residentie D’Oude Post.

Julie:
• elke 3de woensdag van de maand tussen 09.00u en 10.00u beneden in 

de gemeenschappelijke gang van Stationsplein.
• elke 3de woensdag van de maand tussen 11.00u en 12.00u in de 

vergaderzaal van Volkshuisvesting, A. Van Landeghemplein 2 voor de 
bewoners van Nonnenvijverstraat.

Veronique: 
• elke 2de woensdag van de maand tussen 09.30u en 10.30u in  

’t Moleken, Blaasveld.
• elke 2de woensdag van de maand tussen 13.30u en 14.30u in de groene 

zaal van Lokaal Dienstencentrum De Wilg voor de bewoners van 
Wilgenhof en Schuttershof.

• elke 3de woensdag van de maand tussen 10.00u en 11.00u in het 
buurtlokaal onder Res. Herselaar voor de bewoners van Residentie 
Herselaar en Groenlaar.

Je kan iemand officieel op 
jouw adres laten bijwonen 
voor maximaal 6 maanden 
zonder verhoging van je 
huishuur.  
Dat kan interessant zijn als je 
iemand tijdelijk wil helpen. 
Bijvoorbeeld: als jouw zoon 
na het einde van zijn relatie 
tijdelijk onderdak nodig 
heeft totdat hij een andere 
woning heeft gevonden.

Woont deze persoon na de 
periode die je zelf aangaf 
(maximaal 6 maanden) nog 
altijd op jouw adres? Dan 
is de bijwoning niet meer 
tijdelijk maar duurzaam.
Het inkomen van elke 
meerderjarige duurzame 
bijwoner waarvoor men geen 
kinderbijslag meer ontvangt, 
wordt meegerekend bij de 
berekening van de huishuur.

Als je de tijdelijke bijwoning 
niet op voorhand meldt bij 
Volkshuisvesting, dan telt de 
bijwoning onmiddellijk als 
duurzaam!

Een  bijwoning mag niet 
leiden tot een onaangepaste 
woning of een woning die 
niet voldoet aan de voor 
die woning vastgestelde 
bezettingsnormen. Dit 
laatste wil zeggen dat er 
niet meer personen in de 
woning mogen wonen dan 
toegelaten. 

Wil je een bijwoning melden? 
Telefoneer dan naar Kim op 
03/886.56.12. 

 Op deze lege vlakte bouwen we binnenkort nieuwe woningen.

22.321.577,59

 Meer info: www.woonmaatschappijwillebroek.be/projecten
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Vraag  
antwoord

Collega  
in de kijker

Zoek de 7 verschillen
Mag ik zelf mijn huur-
woning veranderen? 
Tip: lees eerst het reglement 
van inwendige orde dat je hebt 
gekregen toen je huurder werd.

Binnen
Je mag schilderen, maar plafonds 
alleen in een lichte kleur. Hout 
mag alleen in een kleurloze 
vernis. 

Structuurverf of vliesbehang mag 
je niet gebruiken. Op de vloer- 
bekleding mag je niets vastlijmen.

Buiten
Je mag de gevel niet schilderen, 
niet boren in de stenen, geen 
aanbouw plaatsen, niet door de 
raamkaders boren, geen zicht- 
bare schotelantenne plaatsen,…

Je mag bloemen en 
struiken planten, maar geen 
hoogstammige bomen of extra 
verharding voorzien.

Vraag altijd een schriftelijke  
toelating via  
technisch@volkshuisvestingwillebroek.be  
of na afspraak op kantoor.

Wendy Asselbergh
Ik werk ondertussen 1,5 jaar 
bij Volkshuisvesting. Ik hou de 
gebouwen van Meerhof en 
residentie Herselaar netjes. 
Voordien poetste ik het zwembad 
en werkte ik bij Familiehulp.

Ik doe mijn werk met hart en ziel 
en heb een leuke band met heel 
wat huurders opgebouwd. 

In mijn vrije tijd maak ik graag 
lange wandelingen met de hond.

Speel mee en win een geschenkmand van de wereldwinkel! 
Zoek de 7 verschillen tussen de bovenstaande foto’s. Duid ze aan op  
één foto. Knip dit kader uit. Steek het bij ons in de brievenbus of neem 
er een foto van en mail die naar info@volkshuisvestingwillebroek.be  
vóór 10 april 2022. Een onschuldige hand trekt de winnaar uit alle juiste 
antwoorden. Wij komen de prijs graag persoonlijk afgeven.

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Winnaar vorige editie: Jamal Addarrazi

&

 De afbraak van Residentie Schoondonk in volle gang. 

✁
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