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De voorbije jaren zien we dat, ondanks de opwarming van 
de aarde, we terechtkomen in een steeds killere wereld.  Als 
aanbieder van sociale woningen in Temse willen wij daar het 
verschil blijven maken.  We bieden met veel plezier aan onze 
huurders en kandidaat huurders en kandidaat-huurders een 
warme thuis aan.  Betaalbaar en comfortvol. 

We zullen ook dit jaar evenementen organiseren zodat er een 
goed contact ontstaat tussen WoonAnker en onze  huurders.  
Het belangrijkste evenement zal absoluut onze tweede editie 
van “De Dag van de Huurder” zijn.  Deze zal in Temse doorgaan 
in het voorjaar.

2017 dient zich aan als een goedgevuld jaar voor WoonAnker.  
En dat is iets om naar uit te kijken.  Zowel op het gebied van 
bouwprojecten als op sociaal-menselijk vlak zal het een druk 
jaar zijn.  

Momenteel bouwen we in de Europalaan in Steendorp 
een tiental appartementen.  In de Doornwijk zie je vijf tien 
huurappartementen en vijf koopwoningen afgewerkt worden. 

Een grondige renovatie aan de negen appartementen in 
Huis-Ten-Halve zal begin 2017 van start gaan.  Renovaties en 
energiebesparende maatregelen zijn voorzien in Sompershoek 
en de Vroonhofwijk.  

Ons groot woon-zorgproject met dertig assistentieflats, negen 
ouderenflats en vijf doelgroepflats, namelijk het project “De 
Brabander” in Tielrode, zit in een stroomversnelling en zal net 
voor of net na het zomerbouwverlof van start gaan.

Nog in Steendorp zullen we de hoek van de Kapelstraat en de 
Kerkhofstraat voorzien van zeven nieuwbouwappartementen.

Ook op regelgevend vlak verwachten we vanuit de overheid 
een aantal maatregelen die impact kunnen hebben op 
onze werking en onze huurders.  Zo zijn we momenteel 
genoodzaakt om een studie te maken rond de rationele 
bezetting.  Met andere woorden moeten we bekijken welke 
mensen te groot wonen en welke te klein en daarop de nodige 
maatregelen uitwerken.  Hier zal zeker later op teruggekomen 
worden.  Maar laat het al een oproep zijn naar onze oudere 
huurders om te bekijken of ze geen interesse hebben voor 
onze projecten met assistentieflats en ouderenflats.  Steeds 
welkom voor meer info.

Laat 2017 een voorspoedig jaar zijn met een goede gezondheid 
in een leefbare gemeente.  Als we allen meewerken aan 
leuke buurten dan creëren we voor iedereen een warmere 
omgeving.

Van harte,

2017! MAKEN WE ER SAMEN 
EEN WARMERE WERELD VAN?
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Koen De Clercq 
Voorzitter      

Etienne AudenaertDirecteur     



VERNIEUWD 
ONTHAAL!



SPREEKUUR SOCIALE DIENST
Zoals reeds aangegeven in ons vorig nummer, zijn we in oktober gestart met een spreekuur voor onze sociale dienst. 

Op maandag en donderdag van 10 u. tot 11.30 u. kunt u terecht bij Ann, Eva of Stanny die om beurten dit spreekuur houden.

Tijdens dit spreekuur kunt u terecht voor de meest uiteenlopende vragen en problemen op sociaal vlak. Hiervoor wordt dan met 
de nodige zorg naar een oplossing gezocht. Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en discreet.

Voor de gewone administratieve vragen, toelichtingen evenals voor technische problemen, kunt u natuurlijk terecht bij ons 
vernieuwd onthaal.

Sinds begin november 2016 komt u terecht in ons 
vernieuwd onthaal. We hebben de twee “loketten” 
vervangen door een nieuw onthaalmeubel waar 
u als bezoeker kunt zitten om uw vraag, verzoek, 
verzuchting,… toe te lichten.

Deze ruimte is ook een beetje afgesloten van de 
rest van de inkomhal om u als bezoeker de nodige 
privacy te gunnen.

Vanaf dat moment wordt u ook geholpen door onze 
nieuwe medewerkster Jessica Miranda Parada die u 
op een klantvriendelijke en correcte wijze te woord 
staat en zorgt hetzij voor een antwoord op uw vraag 
hetzij dat uw vraag terechtkomt bij een andere 
collega die het verder opvolgt.
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NIEUWE APPARTEMENTEN 
IN BETTEHEMSTRAAT

verhuurd vanaf oktober 2016

De zeven nieuwbouwappartementen in 
Tielrode waarover we reeds berichtten in 
ons vorig nummer werden vanaf oktober 
2016 in gebruik genomen.
Deze nieuwe flats situeren zich in het centrum 
van Tielrode en zijn volledig afgewerkt 
volgens de hedendaagse normen.

De flats met één en twee slaapkamers 
hebben alle een laag E-peil met 
een waarde tussen E50 en E54, wat 
onze huurders een lagere energiekost 
garandeert. Ook beschikken ze allen 
over een ventilatiesysteem dat toelaat op 
mechanische wijze de verluchting binnen 
het appartement te sturen.
De appartementen op de verdiepingen 
zijn bereikbaar met lif t en trap en dus allen 
rolstoelbezoekbaar.

Achter het appar tementsgebouw zijn 
zeven autostaanplaatsen voorzien, evenals 
een fietsenberging en zeven individuele 
vuilnisbergingen.



5

KENNISMAKINGSRECEPTIE NIEUWE BEWONERS
Bettehemstraat 9 – 11

Op zaterdag 22 oktober 2016 werden de nieuwe bewoners 
uitgenodigd samen met de aanpalende buren en onze andere 
huurders uit het centrum van Tielrode.

Van 10.30 u. tot 11u.  waren enkel de nieuwe bewoners 
aanwezig, samen met onze sociale dienst om nader kennis te 
maken én met elkaar én met de medewerkers van de sociale 
dienst van WoonAnker. 
Aansluitend van 11 u. tot 13 u. waren de andere genodigden 

aanwezig en gaf voorzitter Koen De Clercq een woordje uitleg 
over het project en over andere toekomstige projecten van 
WoonAnker in Tielrode.

Er waren een dertigtal aanwezigen. De nieuwe bewoners 
bleken heel tevreden én over hun nieuw appartement én over 
de kennismakingsreceptie.
Deze gezellige babbel op een kille zaterdag in een verwarmde 
tent mag dan ook ten zeerste geslaagd genoemd worden.
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KOOPWONINGEN



Vijf nieuwe koopwoningen in de Doornwijk 
afgewerkt tegen april 2017.
Voor het eerst sinds meer dan dertig jaar bouwt WoonAnker 
een aantal koopwoningen. In de Doornwijk worden vijf 
koopwoningen met drie slaapkamers afgewerkt tegen de 
lente van dit jaar.

De procedure voor de verkoop van de woningen aan 
geïnteresseerde kandidaat-kopers is volop bezig en in de 
loop van de maand februari 2017 zullen de vijf kopers gekend 
zijn en zal ook de definitieve verkoopprijs bepaald worden.

Hoe verloopt de procedure voor de aankoop van 
een sociale koopwoning ?
Wie interesse heeft voor de aankoop van een sociale 
koopwoning kan zich hiervoor, net zoals voor sociale 
huurwoningen, inschrijven op een wachtlijst.
Momenteel kunt u zich nog inschrijven voor mogelijke 
projecten in Tielrode (Roomacker en Bettehemstraat) of Temse 
(Pieter Dierckxlaan) of gewoon algemeen voor toekomstige 
koopprojecten op het grondgebied van de gemeente Temse.

Wanneer de bouwwerken in uitvoering zijn, worden de 
ingeschreven kandidaten gevraagd om hun interesse te 
bevestigen, waarna de definitieve toewijzingslijst wordt 
vastgelegd.

In chronologische volgorde van inschrijving krijgen de 
betrokkenen dan de kans om al dan niet in te gaan op het 
voorstel tot aankoop met de vastgelegde verkoopprijs.

Heeft u interesse ? Neem dan contact op met onze medewerkers.

Kooprecht zittende huurder.
In 2008 werd het kooprecht voor de zittende huurder van 
toepassing. Dit betekende dat onder bepaalde voorwaarden 
u als huurder de woning die u huurde kon aankopen. 
Hiervoor werd de waarde van de woning geschat en deze 
schattingswaarde was ook de verkoopprijs.
Verschillende van onze huurders hebben zo de voorbije jaren 
hun woning aangekocht.

De Vlaamse regering heeft nu echter met ingang van 1 
januari 2017 dit kooprecht afgeschaft. Er wordt wel nog een 
overgangsperiode voorzien voor deze huurders die op 31 
december 2016 reeds aan de voorwaarden voldeden. Zij 
hebben nog vijf jaar de tijd, dus tot 31 december 2021, om 
een verzoek tot toepassing van dit kooprecht bij WoonAnker 
in te dienen.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze medewerkers.



OVERZICHT VAN DE GROTE ONDERHOUDSWERKEN 
IN 2016 EN 2017



We blikken hier graag even terug op het voorbije jaar 2016, 
waar we o.a. de volgende grote onderhoudswerken uitgevoerd 
hebben om op die manier de kwaliteit van onze woningen en 
appartementen hoog te houden :

  Vervangen oude golfplaten door nieuwe metalen platen op  
   81 garages op de Tuinwijk Hollebeek

  Injecteren van spouwmuren op de wijk Cauwerburg

  Vernieuwen van de dakvlakramen op de wijk Cauwerburg

  Schilderwerken op verschillende locaties : August De 
   Batslaan, Ganstienden, Heilig Hartwijk, wijk Cauwerburg, …

  Modernisering lif t Sint-Amelbergalaan

In december 2016 plaatsten we de laatste rookmelders zodat 
al onze woningen en appartementen over één of meerdere 
rookmelders beschikken !

Ook in 2017 plant WoonAnker o.a. de volgende werken :

  Injecteren spouwmuren Sompershoekwijk

  Gevelrenovatie, injecteren spouwmuren en schilderwerken 
    Vroonhofwijk

  Schilderwerken Tuinwijk Hollebeek, ’t Foort, …

  Modernisering lif t Piet Nutenlaan

Zoals u allen weet, dient u voor problemen met uw centrale 
verwarming contact op te nemen met de firma Dewisan op 
het nummer 0478 61 70 56.
 
De firma Dewisan dient ook bij ongeveer de helft van 
de huurders, net zoals in 2016, langs te komen voor het 
tweejaarlijks verplicht wettelijk onderhoud. Zij nemen hiervoor 
zelf contact op met onze huurders.
 
Om discussies met de firma Dewisan en onnodige facturatie 
voor u als huurder te vermijden, vragen wij om voor de 

volgende punten geen contact op te nemen en het probleem 
zelf op te lossen :

  vervangen batterij thermostaat

  druk bijsteken

  lege budgetmeter.

U dient er dus vooral op te letten dat u de firma Dewisan geen 
onnodige verplaatsingen laat maken.

ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING
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Bent u zo’n vrijwilliger, neem dan contact op met onze medewerkster Ann De Waele.                                
Ann@woonanker.be of 03 710 59 96

U kan Ann ook contacteren wanneer u meent iets te kunnen doen op deze dag van de huurder 
waar wij vandaag nog niet aan denken …

DAG VAN DE HUURDER 2017

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
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Uw thuis in Temse

In september 2015 organiseerden we in Tielrode onze eerste 
dag van de huurder ter gelegenheid van de bekendmaking 
van onze naamswijziging naar WoonAnker.

Bedoeling is om dit regelmatig te organiseren met 
tussenpauzen van 15 tot 20 maanden. Onze tweede dag 
van de huurder wordt voorzien op zaterdag 6 mei 2017 
en zal waarschijnlijk doorgaan in de buurt van de Pieter 
Dierckxlaan.

U zal hiervoor in maart-april 2017 een uitnodiging ontvangen. 
U kan echter nu reeds deze datum in uw agenda noteren !

Voor onze tweede dag van de huurder willen we wel reeds 
een oproep lanceren. We zoeken namelijk naar vrijwilligers 
die ter plaatse pannenkoeken of wafelen willen bakken, of
het aanbieden van specifieke gerechten, o.a. halal of 
andere multiculturele spijzen.


