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Eerst en vooral willen wij u, namens alle 
personeelsleden en bestuurders van WoonAnker, 
een zalig Kerstfeest en een voorspoedig en gelukkig 
2016 toewensen. We hopen dat het voor ieder van 
jullie een prachtig jaar zal worden.

Als huisvestingsmaatschappij blijven we investeren 
in ons patrimonium. Er zijn projecten in uitvoering 
en voor 2016-2017 staat er ons een drukke periode 
te wachten. In deze en volgende edities van 
‘t WoonAnkertje krijg je een overzicht van 
verscheidene projecten.

Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt aan nieuwe 
contracten voor het onderhoud van de traphallen van 
onze appartementen, het onderhoud van de centrale 
verwarming én ook aan de premies voor de brand- 
en diefstalverzekering.  We hebben hierbij nadrukkelijk 
aandacht besteed aan de betaalbaarheid van 
al deze diensten. De verzekeringen werden zelfs 
duidelijk goedkoper.  Wie zich goedkoop én goed wil 
laten verzekeren voor inboedel en diefstal kan steeds 
inlichtingen vragen op ons kantoor.  Een aanrader, 
geen verplichting.

Eén van de belangrijke doelstellingen van WoonAnker 
is om mensen te helpen en hen bij te staan in het 
creëren van een aangename woonomgeving.  
Mensen die ondersteuning nodig hebben om het 
voor hun omgeving en zichzelf leefbaar te houden, 
kunnen op hulp rekenen via een samenwerking die 
wij, WoonAnker, en de huisvestingsmaatschappij van 
Beveren hebben gesloten met de gemeentebesturen 
en OCMW’s van Temse, Beveren en Kruibeke.  Deze 
samenwerking zet ons verder op de kaart als een 
echte sociale woonmaatschappij. Meer hierover vindt 
u begin 2016 op onze website www.woonanker.be 

Veel leesplezier! 

BESTE LEZER, BESTE HUURDER,
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Koen De Clercq 
Voorzitter 
      

Etienne AudenaertDirecteur 
      

DAG VAN DE HUURDER
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DAG VAN DE HUURDER



Op 5 september was het zo ver. Onze 
eerste dag van de huurder. Ter gelegenheid 
van deze eerste keer werd onze nieuwe 
naam en nieuw logo voorgesteld. 

Daarnaast werd ook het nieuwe 
woonzorgproject ‘De Brabander’ in Tielrode 
belicht. Dit in aanwezigheid van Vlaams 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Alle huurders werden uitgenodigd om 
samen met WoonAnker te genieten 
van een hapje en een drankje. Voor de 
allerkleinsten was er een goochelaar, 
springkasteel en een kindergrimeur 
voorzien. Hauman en de Moeite zorgden 
voor de muzikale noot.

Ondanks het slechte weer waren er heel 
wat huurders en genodigden aanwezig.
Op deze ongedwongen manier kregen de 
huurders de kans om onze werking en ons 
personeel beter te keren kennen. 
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In Tielrode in de Bettehemstraat wordt er vlot 
gebouwd aan ons nieuw appartementsgebouw 
met zeven appartementen. Dit gebouw bestaat uit 
twee appartementen met één slaapkamer en vijf 
appartementen met twee slaapkamers. Verder is 
er een lif t aanwezig. Elke bewoner heeft zijn eigen 
terrasje en een parkeerplaats. Er is een gezamenlijke 
fietsenberging en een gegroepeerde vuilnisberging. 

Daarnaast zijn alle appartementen rolstoeltoegankelijk 
voor bezoekers. Zo is in elk appartement de 
inkomdeur, toiletdeur en de livingdeur extra breed 
zodat er een rolstoel kan passeren. 

Als alles vlot verloopt is deze appartementsblok klaar 
tegen september 2016.

PROJECT BETTEHEMSTRAAT 
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Oude toestand
Stand van zaken

Eindresultaat

Interesse in dit project? Neem snel contact op!

Mail sturen?
Marjolijn@woonanker.be

Bellen?
03 710 59 94
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Christophe woont sinds mei 2015 samen 
met zijn zoontje Sean op Guldenwal. 
Ondanks dat hij er nog maar een 
half jaar woont, heeft hij al een innige 
vriendschap opgebouwd met zijn buren 
Nelly en Lucien. Daarom vond hij dit de 
ideale gelegenheid om zijn buren in de 
bloemetjes te zetten.

Het mailtje van Christophe over Nelly en 
Lucien sprong er direct uit. Christophe 
omschrijf t hen als vriendelijke en 
joviale mensen. Vanaf het begin was 
er een vertrouwensband tussen beide 
buren. Als Nelly en Lucien op reis gaan, 
vertrouwen ze Christophe de sleutel 
van hun appartement toe om de post 
binnen te halen. Omgekeerd haalt Nelly 

de was van Christophe binnen als hij 
niet thuis is en het begint te regenen. 
Voor Christophe is het veiligheidsgevoel 
dat zijn buren hem en zijn zoontje geven 
zeer belangrijk.  Hij kan altijd op Nelly en 
Lucien rekenen. 
 
Nelly en Lucien waren aangenaam 
verrast toen we met een boeketje 
bloemen voor de deur stonden. Sean 
kreeg de eer de bloemetjes af te geven. 
Nelly en Lucien zijn beiden ook vol lof 
over Christophe en zijn vierjarig zoontje. 
Ze wonen daar al 13 jaar en hebben al 
verschillende huurders zien komen en 
gaan. Maar Christophe mag van hen 
nog lang hun buurman blijven! 

In onze zomereditie van ‘t WoonAnkertje 
willen we ook de mooiste tuin belonen 
met een leuke prijs. Heb jij groene 
vingers en springt je tuin in het oog van 
de voorbijgangers, dan maak jij hier 
misschien kans op. 
Meer uitleg volgt in het volgende 
nummer van ’t WoonAnkertje ! 

Mail sturen?
Marjolijn@woonanker.be

Brief sturen?
WoonAnker, Mariadal 1, 9140 Temse 

t.a.v. Marjolijn Verhelst
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1/55 inkomen

- gezinskorting

- patrimoniumkorting

+ huurlasten

= huurprijs

Rond 10 december kreeg u de nieuwe 
huurprijsberekening voor het jaar 2016 in uw 
brievenbus. Elk jaar zijn er huurders met vragen 
hierover, dus leggen we het hier graag nog eens voor 
jullie uit. 

Wij berekenen de huurprijs op jouw geïndexeerd 
netto belastbaar inkomen van 2013 en vragen deze 
informatie zelf op via de overheid.

In sommige gevallen (pensionering, invaliditeit, 
leefloon…) moet je de inkomensdocumenten zelf 
bezorgen. Als dat zo is, ontving je van ons een brief.  

Gezinskorting
Per kind ten laste en per invalide in jouw gezin, wordt 
er een korting toegestaan.  Dit is een vast bedrag 
van 18 euro per persoon.

Wordt jouw kind geboren 
in december 2015, dan 
heb je recht op de korting 
vanaf januari 2016. 
Wordt jouw kind geboren 
in januari 2016, dan zal 
de korting pas worden 
verrekend vanaf januari 
2017.

Patrimoniumkorting
De patrimoniumkorting 
wordt bepaald door: 
• de kwaliteit en de staat van jouw woning
• de marktwaarde van de woning, dit is de huurprijs 

die je voor jouw woning of appartement zou betalen 
op de private huurmarkt

• de ligging van de woning of appartement
• de ouderdom van de woning of appartement   

Tussentijdse huurprijsherziening

1. Indien jouw inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met meer dan 20% gedaald is t.o.v.  
    het referentiejaar (2013), bezorg ons dan het inkomen van de laatste 3 maanden.
2. Bij pensionering, verhuis of overlijden waardoor het gezinsinkomen daalt.
3. Bij inwoning bezorg je ons het inkomen van de persoon die komt bijwonen. De nieuwe huurprijs 
    wordt berekend en gaat in de eerstvolgende maand. Let op: vraag eerst toestemming aan  
    WoonAnker voor je iemand bij je laat inwonen!

Meer informatie vind je op onze website www.woonanker.be  
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Vanaf 1 januari 2016 staat de firma Dewisan 
bvba in voor het onderhoud van de centrale 
verwarming in al onze woningen en 
appartementen (uitgezonderd Oeverstraat). 
Dit betekent dat u vanaf dat moment 
voor alle problemen met uw centrale 
verwarming en de warmwatervoorziening 
(uitgezonderd keukenboilers) op een ander 
telefoonnummer terecht kunt: 

Het zijn ook Stephen of Filip die bij u 
langskomen zodat onmiddellijk een 
afspraak kan gemaakt worden. Voor 
het overige wijzigt er weinig aan de 
bestaande werkwijze. 

De normale onderhoudskost (o.a. 
het tweejaarlijks wettelijk verplicht 
onderhoud) wordt net als in het verleden 
aan u doorgerekend aan nagenoeg 
dezelfde vergoeding, namelijk 4,68 euro 
per maand i.p.v. 4,50 euro per maand, 
dus een minimale toename met 0,18 
euro per maand.

Wij hopen dat we met de firma Dewisan 
andermaal een stap vooruitzetten om 
onze dienstverlening naar jullie toe 
verder te verbeteren. 

WoonAnker heeft deze zomer haar 
verzekeringsportefeuille opnieuw op 
de markt gebracht door prijsoffertes 
te vragen aan verschillende verze-
keringsmaatschappijen en – makelaars. 
Ook alle makelaars, actief in Temse, 
hebben hierbij de kans gekregen om 
een offerte in te dienen.

In uw maandelijkse huurprijs is een 
vergoeding voorzien om uw risico als 
huurder te verzekeren. Deze afstand van 
verhaal en de dekking van het verhaal 
tegen derden zit voortaan in een nieuwe 
polis bij Belfius Insurance. Als gevolg van 
deze wijziging kunnen we u melden dat 
de vergoeding daalt van 3 euro naar 2 
euro per maand.

In het verleden hebben ongeveer de 
helft van onze huurders er reeds voor 
gekozen om zich via WoonAnker te 
verzekeren voor hun inboedel en zelfs 

tegen diefstal. Ook in de nieuwe polis via 
Belfius Insurance is deze mogelijkheid 
voorzien.

De huurders die reeds inschreven blijven 
verzekerd voor hun inboedel (verzekerde 
waarde = 50.000 euro) en zijn voortaan 
ook alle verzekerd tegen diefstal 
(verzekerde waarde = 25.000 euro) én 
dit tegen een verminderde kostprijs van 
2,50 euro per maand.

Hebt u in het verleden niet gekozen 
voor deze mogelijkheid, dan kunt u 
vandaag deze keuze nog altijd aan ons 
doorgeven.  

U mailt naar Maggy@woonanker.be of 
u komt even langs op kantoor en wij 
zorgen er voor dat ook u aan deze zeer 
gunstige voorwaarden uw inboedel 
kunt verzekeren. 

ONDERHOUD 
CENTRALE VERWARMING
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OPROEP

U wil als huurder bij WoonAnker graag eens iets tofs voor je buren organiseren? 

Sinds begin oktober beheren wij terug het wijklokaal dat gelegen is in de Hendrik Heymanlaan 43 te Temse. 
Dit lokaaltje biedt veel mogelijkheden voor het organiseren van leuke activiteiten. We stellen het lokaaltje graag ter beschikking 

aan al onze huurders (en niet enkel de bewoners van de Sompershoekwijk) die graag iets willen 
organiseren dat mensen samenbrengt. 

Wat? 
Pannenkoekenbak, BBQ, multicultureel evenement, inzamelactie voor een goed doel, … 

Wat niet? 
Communiefeesten, privé-feesten, …

Ons lijkt het alvast leuk om met een aantal geëngageerde huurders een feestcomité op te richten! 
Met deze enthousiaste bende kunnen we jaarlijks een aantal leuke activiteiten organiseren. 

Interesse? Neem snel contact op! 

Mail sturen?
Marjolijn@woonanker.be

Bellen?
03 710 59 94

WoonAnker
Mariadal 1
9140 Temse

T: 03 771 10 33
F: 03 771 00 36

E: info@woonanker. be

Openingsuren:
Elke werkdag van 9u tot 12u

Avondzitting op maandag van 16u tot 17u
V
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