Beste huurder,
Corona…, het virus dat tegen onze goesting al te lang deel uitmaakt van ons
dagelijks leven….
Hopelijk zijn jij en jouw familie gezond en wel.

juli-augustus
nieuwsbrief
IN DIT NUMMER:

Ondanks de coronatijden en de bijhorende beperkingen wordt er verder gewerkt
aan de uitbouw en renovatie van ons patrimonium.

Kort voorwoord

Onze kantoren blijven nog altijd gesloten tot 31 augustus 2021. Het is wel
mogelijk om op afspraak langs te komen.

Projecten
Visie
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Als de huidige situatie positief blijft evolueren, heropenen wij onze kantoren op
1 september 2021.

Buitenlandse
eigendommen
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Naar één
woonmaatschappij
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Met deze nieuwsbrief willen we je verder op de hoogte houden van wat er
gebeurt binnen Woonpunt Schelde-Rupel.
Samen met jou kijken wij ernaar uit dat alle beperkingen van sociaal contact weg
vallen.
Ik wens je veel leesplezier.

Chantal Cuypers
Directeur
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PROJECTEN IN SCHELLE
Dakisolatie Platte daken - 3de fase (38 woningen) - Schelle
Aard der werken: dakisolatie
Adressen: Stijn Streuvelsstraat (5 woningen) - Stuyvenbergstraat - Leonard Vereyckenplaats - Vlietstraat - Jef Van
Hoofstraat 19BIS (kantoor)
Ontwerper: DVB-Architecten - Antwerpen
Raming: € 725.058,00 excl. BTW
Status: Uitvoeringsdossier wordt ingediend
Dakisolatie Puntdaken fase II (5 woningen) - Schelle
Aard der werken: dakisolatie
Adressen: Albrecht Rodenbachplaats
Ontwerper: DVB-Architecten - Antwerpen
Raming: € 104.514 excl. BTW
Status: Voorontwerp wordt ingediend
Edgar Tinelplaats 15 - Schelle
Aard der werken: opsplitsing woning in 2 units
Ontwerper: DVB-Architecten - Antwerpen
Aannemer: EURO TM
Kostprijs: € 266.123,48 excl. BTW
Stand van zaken:
•

aanvang der werken 30 augustus 2021
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PROJECTEN IN ZWIJNDRECHT
Schrijverswijk - Zwijndrecht
Vervangingsbouwproject 59-tal woningen  134 woongelegenheden
Ontwerper: TV BULK-BUUR-BAS - Antwerpen
Raming: € 22.842.577,50 excl. BTW
Stand van zaken:
Voorontwerp goedgekeurd door VMSW
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Participatiemoment Schrijverswijk te Zwijndrecht
Op zondag 16 mei 2021 werd er een participatiemoment in de Schrijverswijk georganiseerd.
De keuze om in de wijk te werken heeft gerendeerd en werd ook sterk geapprecieerd.
Het waren aangename en vruchtbare gesprekken met de deelnemers rond het park en gemeenschapshuis.
Het ontwerpteam heeft die input voor het park al mooi verwerkt in eerste schetsen.
We kregen ook heel wat voorstellen en wensen rond het gemeenschapshuis. Alles wordt verwerkt om vervolgens in
te passen in een haalbaar programma en scenario.
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Project Dorpstraat 112-118 - Burcht
Aard der werken: nieuwbouw appartementen
Wooneenheden: - 3 appartementen met 2 slaapkamers (waarvan 1 voor rolstoelgebruikers)
- 11 appartementen met 1 slaapkamer
Ontwerper: 3D-Architecten - Melsele
Aannemer (bouw): RECON - Adegem
Kostprijs: € 1.534.159,61 excl. BTW
Stand van zaken:
•

Gevelmetselwerk – technieken

Uitbreiding maatschappelijke zetel WSR - Zwijndrecht
Architect: 3D-Architecten burg. bvba - Melsele
Aannemer bouw: ELPERS nv - Merchtem
Bestelbedrag: € 1.241.339,55 excl. BTW (excl. technieken)
Stand van zaken:
•
•

Bepleisteringswerken
Buitenschrijnwerk
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Vervanging buitenschrijnwerk Nieuwland 1 & 2 - Houtmere Zwijndrecht
Ontwerper: 3D Architechten - T. De Rijck
Aannemer: Winsol - Izegem
Bestelbedrag: € 2.662.622,42 excl. BTW
Stand van zaken: werken zijn lopende

Audit volledig patrimonium (Schelle & Zwijndrecht)
Er zal in elke woning nagegaan worden wat de huidige toestand is (dakisolatie, gevelisolatie,
keukens, badkamers, elektriciteit,...) dit voor het opmaken van onze beleidsvisie en
renovatieplanning.
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VOORBEREIDEN PROJECTEN 2021-2024
Nelson Mandelastraat - Schelle - nieuwbouw 14 appartementen
Nieuwbouw aansluitend woningen ARRO en ter vervanging van de duplex woningen Leonard Vereyckenplaats.
Nieuwbouw 14 wooneenheden type 2/3
Ontwerpteam: Creabo - Boom
Raming: € 2.196.961 excl. BTW
Stand van zaken: schetsontwerp
Masterplan Felix Timmermanslaan – Edgar Tinelplaats - Schelle
Ontwerper bouw: DVB-Architecten
Ontwerper infrastructuur: Infrabo
1. Sloop woningen Felix Timmermanslaan 3-5-7-8-9-11 + 6-8 + Hugo Verriestplaats 12

3. Blok C Hoek Stijn Streuvelsstraat - Edgar Tinelplaats - Schelle Sociaal Woonbeleidsconvenant 2017-2019
Bouw van 10 appartementen + ondergrondse parking
Stand van zaken: Voorontwerp is goedgekeurd door VMSW

Leonard Vereyckenplaats 1-3 - Gevelisolatie + vervanging buitenschrijnwerk - Schelle
Ontwerpteam: Creabo - Boom
Raming: € 799.742,90 excl. BTW
Stand van zaken: Voorontwerp ingediend bij VMSW
Kloosterstraat – Zwijndrecht: nieuwbouw +/-35 appartementen
Ontwerpteam: 3D-architecten
Stand van zaken: Schetsontwerp in voorbereiding
Binnengebied Peperstraat – Hugo Verriestplaats – Schelle
Igean heeft interesse in de aankoop van 8 percelen aan de Hugo Verriestplaats (nrs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12)
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Deze gronden worden – na verwerven – toegevoegd aan de projectgronden ‘binnengebied Peperstraat’, om zo tot
een mooi geheel te komen.
Woonpunt Schelde-Rupel heeft duidelijk vermeld dat het aantal sociale huurwoningen voor de gemeente Schelle
niet kan dalen. Daartoe legt Igean aan koper / projectontwikkelaar van deze projectgronden op om in het te
realiseren complex 8 wooneenheden aan te bieden aan de lokale sociale huisvestingsmaatschappij. Woonpunt
Schelde-Rupel kan deze wooneenheden verwerven onder het stelsel van ‘goede woningen’ en zo toevoegen aan
haar sociaal huurpatrimonium.

Gezien hun ouderdom dienen een aantal woningen gerenoveerd te worden.
Dit gebeurt in groep of individueel, meestal bij het vrijkomen van een woning.
In vele gevallen worden enkel de nodige onderdelen van een woning vervangen.
Zo renoveerde Woonpunt Schelde-Rupel in het voorbije jaar ramen en deuren, garagepoorten, keukens, CV-ketels
en badkamers, steeds met de bedoeling om aan onze huurders een woning te kunnen aanbieden die voldoende
kwalitatief is.
Woonpunt Schelde-Rupel streeft er echter naar om jaarlijks een aantal woningen op te waarderen en zal dan ook
haar renovatieprogramma gestaag verder zetten, niettegenstaande er ook van onze huurders in een aantal gevallen
om geduld gevraagd zal worden.

Wie eigendommen in binnen- of buitenland bezit heeft geen recht op een sociale woning.
De Vlaamse overheid en de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Wonen voeren de strijd tegen deze vorm van
woonfraude op.
Om het probleem te verhelpen, sloot de Vlaamse regering een raamcontract af met vijf privébedrijven.
Als sociale huisvestingsmaatschappijen een vermoeden van fraude hebben, kunnen ze het dossier doorspelen naar
deze gespecialiseerde bureaus.
Indien er een onderzoek komt, moet dit zo integraal mogelijk gebeuren voor alle huurders, zonder specifieke
groepen te viseren. Woonpunt Schelde-Rupel zal niet ingaan op “verklikkers”.
We wensen geen strubbelingen onder onze huurders.
De huisvestingsmaatschappij werkt momenteel met een verklaring op eer maar bekijkt wat ze nu al kan
ondernemen.
Heb jij een eigendom in het buitenland?
Maak een afspraak met Woonpunt Schelde-Rupel zodat we uw dossier samen kunnen bekijken.
Zoals met de binnenlandse eigendommen hanteren wij ook billijkheidsredenen. (breng eventuele
eigendomsattesten of andere bewijzen mee)
Het is wel belangrijk dat je ons ten laatste tegen eind september 2021 informeert.
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Je las er wellicht al over in de krant: de Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 per gemeente maar één
maatschappij meer zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Dit wordt de woonmaatschappij.
Maar wat is de woonmaatschappij en wat betekent dit voor jou?
De sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren die binnen hetzelfde werkingsgebied liggen,
zullen tegen 1 januari 2023 samengaan.
We willen je geruststellen dat de woonmaatschappij geen invloed zal hebben op jouw woonsituatie: jij kan als
sociale huurder gewoon in je sociale woning blijven wonen. Dit zal NIET veranderen. We zullen je huurprijs ook nog
altijd berekenen volgens het besluit Vlaamse Codex Wonen. Je hoeft je hierover dus geen zorgen te maken.

Meer eetbaar groen ... kies jij mee?
De gemeente Schelle zoekt een eetbare en ecologische invulling van een stuk grond naast samentuin Aerdborg.
Zin om mee te dromen en de handen uit de mouwen te steken?
Dat kan op donderdag 2 september 2021 onder begeleiding van Velt. Na een verkenning van het terrein gaan we
samen aan de slag met de Keuzewijze Eetbaar Groen.
Hierin staat alle info om te komen tot een nieuwe plek met vruchten om te delen. De aanleg start dan zo snel
mogelijk. Hopelijk kunnen we in het voorjaar en de zomer van 2022 al heel wat lekkers oogsten.
Startmoment Voedsel+Dorp - donderdag 2 september 2021
- 19.30 uur: kennismaking met het terrein aan Aerdborg
- 20.00 uur: gespreksmoment op het gemeentehuis te Schelle
Schrijf in voor het startmoment met een mail naar milieu@schelle.be (max 24 deelnemers).
Algemene info: milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52
Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de VLM en het Europese Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling.

8

✓

wij het mooi vinden dat je de bloemetjes buitenzet
Na de winter verlangen we allemaal naar de zon. En wat is leuker dan van een stralende zon te
genieten in de tuin of op het balkon?
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder zelf om de tuin te onderhouden van zijn woning en op
te frissen met vrolijke lentekleuren.
Heb je een balkon: versier het met de fraaiste bloempotten.

✓

wij wijkcomités en -initiatieven sponseren
Woonpunt Schelde-Rupel steunt de comités die actief zijn in onze wijken met een
bijdrage voor het organiseren van hun activiteit.
Door de coronacrisis konden de meeste activiteiten in 2020 jammer genoeg niet
plaatsvinden. Wij hopen dat met onze bijdrage dit een steuntje in de rug kan zijn
voor verenigingen die nu opnieuw starten met hun activiteiten.

✓

Wij iedereen de vrijheid geven om te leven zoals hij dat wenst
Deze vrijheid brengt echter ook verantwoordelijkheid met zich mee. Namelijk het respecteren van
de vrijheid van de anderen.
We aanvaarden geen storend gedrag tegenover buren. Je moet de avond- en nachtrust respecteren.
Doe je dit niet? Dan volgen er sancties.

✓

wij werken volgens het ZieZo…boekje
Is er iets stuk in of rond je woning? Wil je weten of jij dat zelf moet herstellen,
of dat Woonpunt Schelde-Rupel verantwoordelijk is?
Lees ‘ZieZo!’, handig boekje voor huurders. In dit boekje vind je wat je zelf moet doen of wat wij
voor jou doen. Heb je geen boekje dan kan je een exemplaar afhalen op kantoor.
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Enkele tips om kosten te besparen:
❖ Verstopping van de afvoerbuizen.
Een veelvoorkomende oorzaak van een rioollucht in huis en/of verstopping van de afvoerbuizen is
de ophoping van vet.
Vaak komt dit doordat men vette pannen in de vaatwasser zet of dat de inhoud van de friteuse door het
toilet wordt gespoeld. Het nadeel is dat dit vet in de afvoeren en riolering stolt en zich laagje voor laagje
gaat vastzetten. Naarmate de laag vet dikker, wordt beginnen de problemen merkbaar te worden; door
de stank uit de riolering kan er een rioollucht in huis gaan hangen en de afvoer loopt niet meer door.
Vet in de afvoerleidingen is relatief eenvoudig te voorkomen en te minimaliseren.
Het schoonmaken van de pannen met een keukenpapiertje voor u ze afspoelt of in de vaatwasser zet, is
een goed begin. Het frietvet uit de friteuse kunt u opvangen in de verpakking waarin u het heeft gekocht
en op deze manier afvoeren. Breng uw opgevangen olie of frituurvet naar een inzamelpunt.

❖ Correct gebruik van accumulatieverwarming (elektrische verwarming).
Accumulatoren laden ’s nachts op (goedkoper nachttarief) en geven overdag hun warmte vrij.
Accumulatieverwarming bestaat uit:
1) Accumulatoren zelf, met regelknop (met meestal 3 standen).
2) Thermostaat aan de muur.
1. Regelknop op accumulatoren:
Dient om de hoeveelheid die hij oplaadt te bepalen:
- Regelknop dicht: hij laadt niet op (volgende dag geen verwarming!)
- Regelknop open: hij laadt volledig op (altijd op stand 3 is aan te raden).
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2. Thermostaat:
Werkt zoals elke andere thermostaat: hierop stel je de gewenste temperatuur in.
- Kamertemperatuur is minder dan de gewenste temperatuur: de accumulator zal warmte beginnen te
blazen (ventilator slaat aan).
- Kamertemperatuur komt overeen met gevraagde temperatuur op thermostaat: de accumulator zal
zijn warmte vasthouden (voelt warm aan).
Meestal 3 standen:
1. dag ‘zon’ => kan eenvoudig ingesteld worden
2. nacht ‘maan’ => kan eenvoudig ingesteld worden
3. automatisch => voor programmatie thermostaat
Bij afwezigheid of slapen => kies stand nacht

(*) uw thermostaat kan een ander model zijn

Enkel in nood: indien accumulatiekachel leeg is (dus onvoldoende opgeladen), is er een rechtstreekse
weerstand (schakelaar voor elektrische weerstand) = een duurder (dag)-tarief – probeer dit te vermijden!
Normaal moet deze knop dus UIT staan, enkel te gebruiken voor bijverwarming (in nood).
Tip: Werkt uw thermostaat niet? Controleer of de batterijen in de thermostaat niet leeg zijn.
De elektrische vuurtjes in de badkamer en slaapkamers dienen om bij te verwarmen.
Deze vuurtjes verbruiken stroom aan dagtarief!
Beperk het gebruik van deze bijverwarming en vergeet ze zeker na gebruik niet uit te schakelen.

Indien u ondervindt dat u een hogere verbruiksfactuur heeft, neem dan gerust
contact op met onze technische dienst. Zij kunnen u meer uitleg geven over
correct gebruik en nakijken of alles correct werkt.
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Woonpunt Schelde-Rupel bestaat intussen iets meer dan twee jaar.
Sindsdien is er al veel gebeurd: we versturen regelmatig nieuwsbrieven, gaan maandelijks
langs bij enkele huurders, onze technische dienst werd uitgebreid, ….
In juli 2020 organiseerden wij een tevredenheidsenquête. Via brief dd. 14 juli 2020 kregen al onze huurders de kans
om (anoniem) hun mening te geven over de verschillende diensten van Woonpunt Schelde-Rupel.
Op deze manier kwamen we te weten wat de huurder belangrijk vindt.
Alle 988 huurders per 01/07/2020, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen oud of nieuw patrimonium en
tussen jonge of oudere huurders, werden aangeschreven. 249 enquêtes werden ingevuld terugbezorgd aan WSR.
Dit wil zeggen dan ongeveer 25 % van al onze huurders deelnam aan de enquête.
Hierbij de conclusies van onze bevraging:
Rubriek Wonen bij Woonpunt Schelde-Rupel
De meerderheid van onze huurders is over het algemeen tevreden met de woning en de buurt waarin deze gelegen
is. Ze vinden dat onze kantoren vlot bereikbaar zijn en kunnen zich vinden in onze openingsuren.
Een minderheid geeft aan te willen verhuizen binnen de 5 jaar. De belangrijkste argumenten om te verhuizen zijn:
momenteel te groot wonen, zelf een eigendom willen verwerven.
Rubriek Administratieve dienstverlening
De grote meerderheid van onze huurders zijn tevreden over de administratieve dienstverlening van WSR. Ze vinden
de nieuwsbrief een goed initiatief. Enkel op de vraag of de nodige informatie op de website van WSR kan gevonden
worden is er een meerderheid ‘zonder mening’. Misschien een kleine indicatie om onze website verder te
optimaliseren/bij te sturen of het kan ook zijn dat er nog veel bewoners zijn zonder computer.
Rubriek Technische dienstverlening
Onze huurders zijn tevreden over de werking van de technische dienst van WSR. De meerderheid vindt dat onze
technisch medewerkers goed en proper werk verrichten. De huurders zijn blijkbaar genoeg op de hoogte over welke
herstellingen ten laste zijn van zichzelf en welke van WSR.
Rubriek Onderhoud gemene delen
De meerderheid van de huurders vindt dat medebewoners meer moeite zouden mogen doen om de algemene delen
proper te houden. Het werk van de poetsfirma wordt wel geapprecieerd en slechts een kleine minderheid zou de
huurlast afschaffen om dan via een beurtrol het onderhoud van de poetsfirma over te nemen.
Rubriek Afvalbeheer
De meeste bewoners zijn tevreden over het huidige ophaalsysteem in hun complex.
Algemeen besluit
Wij kunnen stellen dat onze vennootschap een goed rapport krijgt
van haar bewoners. Daar waar nodig zullen wij trachten om bij te sturen.
Elke nieuwe huurder ontvangt nog steeds een tevredenheidsmeting.
Nieuwe huurders worden bevraagd over o.a. klantvriendelijkheid, verstaanbaarheid van brieven, wachttijd tussen
inschrijving en toewijzing van een sociale woning, plaatsbeschrijving,….
Zo kunnen we constant blijven evalueren. Het volledige rapport tevredenheidsbevraging is te raadplegen via onze
Website.
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Kan je langskomen?
Woonpunt Schelde-Rupel ontvangt opnieuw bezoekers.
Dat is voorlopig alleen op afspraak.
Om een afspraak te maken, bel je voor Zwijndrecht naar 03 253 07 00 en voor Schelle naar 03 887 70 79.
We vragen de volgende richtlijnen te respecteren:
- Kom alleen. Je mag maximaal 1 begeleider meebrengen indien echt nodig.
- Ontsmet je handen als je binnenkomt en vertrekt. We hebben in de inkomhal producten voorzien.
- Het dragen van een eigen mondmasker is nog steeds verplicht.
- Breng je eigen balpen mee als je iets moet ondertekenen.
- Respecteer altijd 1,5m afstand.
- Volg altijd de veiligheidsinstructies van ons personeel op.
Vraag alleen een afspraak als het echt nodig is.
Vragen die we via de telefoon kunnen beantwoorden (over inschrijvingen als kandidaat-huurder, over je plaats op de
wachtlijst, over een (her)berekening van de huurprijs, over een herstelling), blijven we per telefoon doen.

Herstelling?
We komen ook opnieuw bij jou thuis op bezoek voor herstellingen en plaatsbeschrijvingen.
Ook daarover maken we op voorhand goede afspraken:
- Het is belangrijk de woning voldoende te verluchten.
- Bij het bezoek van een werkman vragen we minstens 1,5 meter afstand te houden en de ramen open te
zetten.
- Het dragen van een mondmasker is aangeraden bij het bezoek van onze werkman.
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Chantal Cuypers
Directeur
Dagelijks beheer van de vennootschap – Preventieadviseur
Inge Janssens
Directie-Attaché
Dagelijks beheer van de vennootschap
Paul De Jong
Financieel beheerder – boekhouding – afrekening kosten en lasten
***
Administratieve dienst:
Karin De Bel – Zwijndrecht
Onthaal – opvolgen technische problemen huurders – algemene ondersteuning
Elke De Moor – Zwijndrecht
Huurdersrelaties – verhuisbewegingen – debiteurenbeheer – plaatsbeschrijvingen
Wendy Pepermans – Schelle
Kandidatenbeheer – onthaal – plaatsbeschrijvingen – debiteurenbeheer
sociale dienstverlening te Schelle & Zwijndrecht
Cynthia Six – Zwijndrecht
Onthaal – kandidatenbeheer – opvolgen technische problemen huurders – algemene ondersteuning
Ingrid Verbruggen – Schelle
Huurdersrelaties – verhuisbewegingen – contactpersoon ICT/AVG
Greet Vereycken – Schelle
Onthaal – opvolgen technische problemen huurders – verzekeringen – algemene ondersteuning
Technische dienst:
Sam De Boodt – Schelle & Zwijndrecht
Klusjesman

Nancy Janssens – Zwijndrecht
Poetsdame

Inge De Jonge – Schelle
Poetsdame

Etienne Plet – Schelle & Zwijndrecht
Klusjesman

Johny Herremans – Schelle & Zwijndrecht
Meewerkende supervisor

Jef Van Dyck – Schelle & Zwijndrecht
Klusjesman

***
Paul Claus Externe
Consultant – projectcoördinatie – opvolgen werven
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Neerbroek 62 - 2070 Zwijndrecht
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Walter Cuyckens
Provinciale Steenweg 78 bus 2.1 - 2627 Schelle

Voorzitter
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Dorp Oost 70 - 2070 Zwijndrecht

Bestuurder

Rob Mennes
Provinciale Steenweg 144 - 2627 Schelle

Bestuurder

Pieter Smits
Interescautlaan 45 - 2627 Schelle

Bestuurder

Danny Van Linden
Dendermondestraat 19 - 2627 Schelle

Bestuurder

Hilda Vanderheyden
Dorp Oost 61 - 2070 Zwijndrecht

Bestuurder

Isabelle Vrancken
Della Faillelaan 11 - 2630 Aartselaar

Bestuurder

Guido Weyns
Elzelaarstraat 21 - 2070 Zwijndrecht

Bestuurder
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Verantw. uitgever Woonpunt Schelde-Rupel, Struikheidelaan 2 2070 Zwijndrecht
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