
projecten 
in de kijker

•
WijZiGinG LokALe 

BindinG rUMSt

•
prijSvrAAG

nieUWe coLLeGA’S
Wij stellen graag onze nieuwe collega’s aan u voor.

kriS de Becker
Kris versterkt sinds januari ons 
team. Hij volgt samen met Hilde 
De Smedt de projecten op. 
Verder zorgt hij mee voor de ad-
ministratieve afhandeling, de lo-
gistieke werking en het facilitair 
beheer van het patrimonium. 
Dit houdt o.a. in dat hij de aan-
bestedingsprocedures opmaakt 
en behandeld, het aanspreek-
punt en initiatiefnemer is voor 
werven van interne en externe 
partners (ontwerpers, aanne-
mers, nutsbedrijven, overheden,…).

tHeo ScHiLLeMAnS
Ook Theo is een nieuwe aan-
winst voor onze technische 
dienst. Hij voert algemene con-
troles uit in de gemeenschappe-
lijke delen en rapporteert even-
tuele technische problemen en 
leefbaarheidsproblemen.
Hij voert de nodige onder-
houds-, herstellings- en schoon-
maakopdrachten uit met het 
oog op het opnieuw verhuur-
baar maken van leegstaande 
woningen. Hierbij zorgt hij ook 
voor nieuwe naamplaatjes voor bel en brievenbus. Verder 
staat hij o.a. in voor de lampentoer en de postbedeling.

Beste huurder,
De lente is in het land, net als Covid-19, jullie 
zitten hopelijk gezond binnenshuis en onze 
medewerkers werken van thuis. Terwijl de vo-
gels hun eerste liedjes fluiten, brengen wij jullie 
graag op de hoogte van onze nieuwigheden.
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in de Uitbreidingsstraat 32 te boom is op 19/02/2020 
een proefproject voor een nieuw parlofonie systeem  
van start gegaan. 
Het huidige systeem is een wirwar van draadjes en totaal 
verouderd, het systeem dateert van het moment dat de 
eerste bewoners hun intrek namen in het gebouw, dit is 
eind jaren ’70. 
De laatste tijd kregen we meer en meer meldingen dat 
de parlofoons niet werkten. De kosten om de herstellin-
gen uit te voeren lopen steeds zeer hoog op. 

Hierdoor is Goed Wonen.Rupelstreek op zoek gegaan 
naar een nieuw kostenbesparend sys-
teem. Het nieuwe systeem werkt via de 
vaste telefoonlijn, tablet, gsm of smart-
phone. 

in de inkomhal van de Uitbreidingsstraat 
32 werd een nieuw digitaal belsysteem 
aangebracht. De bezoekers bellen zoals 
nu, gewoon beneden aan. 

De huurder krijgt op zijn vaste telefoon 
– gsm – smartphone  of tablet een op-
roep. Via telefoon, gsm, smartphone of 
tablet kan de huurder horen wie er be-
neden aan de inkomdeur staat. De deur 
beneden kan geopend worden via het 
“sterretje”. 

Huurders die een smartphone bezitten kunnen een app 
downloaden. Hierdoor kunnen zij zien wie er beneden 
aan de deur staat. 

De huurders van Uitbreidingsstraat 32 kregen op 19/02 
de mogelijkheid om zelf het nieuwe systeem uit te pro-
beren onder begeleiding van onze technische dienst.

Na enkele maanden zal het nieuwe parlofonie systeem 
geëvalueerd worden. indien de resultaten positief zijn 
zal er bekeken worden of we dit systeem ook op andere 
plaatsen kunnen installeren. 

pArLoFonie 
UitBreidinGSStrAAt 32



BetAAL tijdiG de HUUr
De huishuur dient voor de 10de van de maand betaald 
te zijn. Je kan dit zelf in orde brengen via internetban-
kieren. maar je kan ook een doorlopende opdracht la-
ten maken bij de bank. De huur gaat dan automatisch, 
op een vaste dag, van de rekening.

Staat u achter met betalingen? Contacteer ons tijdig 
om dit probleem te bekijken. We kunnen dan samen 
een afbetalingsplan opstellen. 
Zo vermijden we dat achterstallen zich opstapelen.
Opgelet! Had u al eens een afbetalingsplan, dan kan u 
pas een nieuw afbetalingsplan aanvragen 1 jaar nadat 
het vorige is afgelopen.

In deze uitzonderlijke tijden stellen wij ons uiteraard 
soepel op indien u betalingsproblemen zou hebben 
ingevolge de corona-situatie.  Neem hiervoor dan zo 
snel mogelijk contact op met onze dienst klantenwer-
king (03/880.79.60 – klantenwerking@gwrupel.be)

BrAndverZekerinG
Graag herinneren wij jullie nog eens aan het belang van 
het afsluiten van een brandverzekering. Daarom zetten 
wij dit deel uit het algemeen reglement van inwendige 
orde in de kijker.

«De verhuurder heeft een gecombineerde brandpolis 
afgesloten die een afstand van verhaal ten voordele van 
de huurders bevat, het geval van kwaadwilligheid uit-
gesloten. De verhuurder verzaakt aan het verhaal dat zij 
ten overstaan van de huurders zou kunnen uitoefenen 
voor de schade die door de brandpolis gedekt is, het 
geval van kwaadwilligheid uitgesloten. Daarenboven is 
het verhaal van derden voor gedekte schade ontstaan 
door het gebouw en waarvoor de huurder aansprake-
lijk is eveneens verzekerd ten voordele van de huurder. 
 

De huurder verbindt er zich toe bij een belgische of in 
belgië erkende verzekeringsmaatschappij een verzeke-
ring voor zijn “inhoud” af te sluiten met – bij wijze van 
wederkerigheid - een afstand van verhaal ten overstaan 
van de verhuurder en haar verzekeringsmaatschappij, 
het geval van kwaadwilligheid uitgesloten.

Onder “inhoud” dient verstaan de inboedel met inbe-
grip van elke door de huurder aangebrachte vaste instal-
latie (zonwering, schotelantenne, vals plafond, …) en 
verfraaiing waaronder o.a. behang- en schilderwerk. 
De huurder verklaart op zijn beurt af te zien van alle ver-
haal dat hij tegen de verhuurder en zijn verzekeraar zou 
kunnen uitoefenen voor schade aan zijn “inhoud”, het ge-
val van kwaadwilligheid uitgesloten.»

De  toepasselijke, geïndexeerde vrijstelling in de brand-
polis blijft ten laste van de aansprakelijke partij. »

De huurder is verplicht bij elke vraag van de verhuur-
der een afschrift van de polis alsmede het bewijs van 
betaling van de premie voor te leggen zonder dat dit 
nazicht enige verantwoordelijkheid voor de verhuur-
der meebrengt.



project in UitvoerinG

Gevelrenovatie Antwerpsestraat 443-
445-447 en kruiskenslei 70-84

De gevels en dakranden van de Langblokken 1 en 2
zijn toe aan vernieuwing.  Daarom wordt een grondige 
gevelrenovatie ingepland met betonherstelling, reini-
ging, opnieuw verven van de betondelen, nieuwe dak-
randen, vernieuwing elastische voegen en uiteindelijk 
een degelijke hydrofobering op basis van een crème 
waardoor er geen waterinfiltratie meer mogelijk is de 
eerstvolgende jaren.

De werken zijn gestart in juni 2019 en zullen lopen tot 
de lente van 2021. 

project in de kijker
Wonen in de putse tuin

Na de afbraak van onze 77 appartementen 
in de Putstraat – Nieuwstraat, eind 2018, 
zijn we volop bezig met plannen te maken 
voor een nieuw sociaal woonproject. Het 
ontwerp, zie hiernaast, voorziet 37 woon-
eenheden, een buurtparkje en 61 parkeer-
plaatsen waarvan een groot deel onder-
gronds.

alvorens we kunnen starten met de bouw-
werken moet er nog een hele weg worden 
afgelegd. Plannen moeten in detail worden 
uitgewerkt en goedgekeurd, adviezen moe-
ten worden gevraagd, de financiering moet 
worden goedgekeurd en natuurlijk moet er 
ook een aannemer gevonden worden.

We verwachten de bouwwerken effectief 
te kunnen starten zomer 2022.



onderHoUdSFirMA LiFten
Op 31 maart 2020 is het onderhoudscontract met de firma 
Otis afgelopen.  Er werd een nieuwe overheidsopdracht 
uitgeschreven voor het onderhoud van onze 24 liften.

We melden u hierbij dat onze Raad van bestuur, na aanbe-
steding, de firma Technilift uit merchtem heeft aangeduid. 

Het onderhoudscontract met deze firma werd afgesloten voor een periode van 4 jaar, met aanvang op 
1 april 2020. Het is verlengbaar met een periode van twee keer één jaar.
Door de opdracht voor een langere periode (max. 6 jaar) uit te schrijven en 
te gunnen, hebben we getracht om de onderhoudskosten te drukken.

WijZiGinG LokALe BindinG en invoerinG 
doeLGroep oUderen in GeMeente rUMSt
U bent huurder, en ook kandidaat-huurder. 
En u staat ingeschreven voor woningen in Rumst?

Dan wijzigt mogelijk uw plaats op de wachtlijst. De gemeente Rumst heeft namelijk 
haar lokaal toewijzingsreglement gewijzigd.

Dit zijn de nieuwe voorrangsregels voor Rumst. Deze gaan in zodra onze soft-
wareleverancier de nodige aanpassingen heeft gedaan in ons computersysteem.
1.  Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die de laatste 10 jaar minstens 5 

jaar onafgebroken in de gemeente Rumst hebben gewoond.
2.  Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die ooit 10 jaar in de gemeente 

Rumst hebben gewoond.
3.  Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die minstens 1 jaar onafgebroken 

in de gemeente wonen en er nog steeds wonen op datum van de toewijzing. 

in het nieuwe toewijzingsreglement werd ook een voorrang voor de doelgroep 
senioren opgenomen.

Dat betekent dat we aan kandidaat-huurders van 65 jaar en ouder voorrang zullen 
geven bij de toewijzing van:
•	 2	gelijkvloerse	appartementen	met	1	slaapkamer	in	ons	appartementsgebouw	

op de hoek van de Nieuwstraat en Crequilei in Terhagen,
•	 3	gelijkvloerse	appartementen	met	1	slaapkamer	in	ons	nieuwbouwproject	

Kerkstraat 2 – 4 te Rumst (project in uitvoering),
•	 4	gelijkvloerse	appartementen	met	1	slaapkamer	in	ons	nieuwbouwproject	

begijnenbossen 15-23 in Reet (project in voorbereiding),
•	 8	appartementen	met	1	slaapkamer	in	ons	nieuwbouwproject	op	de	hoek	van	

de Nieuwstraat en de Hoogstraat in Terhagen (project in voorbereiding).

WerkWijZe Bij StorinGen 
is de lift defect, zit er iemand vast in de lift? 
Dan neemt u contact op met Technilift, op het nummer: 0800/17 001. 
Dit kan 24/24u. Het telefoonnummer hangt in de lift.
U belt dus NIET naar de brandweer. De ev. kosten voor onrechtmatige 
oproepen naar de brandweer zullen voortaan in de huurlasten worden 
doorgerekend.
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allereerst feliciteren we de winnaar van onze vorige prijsvraag. 
De antwoorden waren WaaRbORG en HUURLaSTEN. We ontvingen 19 juiste antwoorden. 
meneer Wilms zat het dichtst bij de schiftingsvraag en won een boekenbon. Wij wensen hem veel leesplezier!

Deze keer hebben we een meerkeuzevraag. Wat is de naam van onze voorzitter?

				  Carl bosmans     frank bosmans

				  Louis bosmans     Johnny bosmans

Schiftingsvraag: hoeveel juiste antwoorden zal GWR vóór 30/06/2020 (afsluiten wedstrijd) ontvangen?

De winnaar zal persoonlijk worden verwittigd.

bezorg ons uw antwoorden (gebruik hiervoor enkel onderstaande antwoordstrook) via onze brievenbus 
(Uitbreidingsstraat 39  boom) samen met uw gegevens (naam en adres). 
U mag dit strookje ook deponeren in de Goed Wonen brievenbussen die in verschillende van onze gebouwen 
hangen. Deze worden op regelmatige tijdstrippen leeggemaakt door onze medewerkers.

Naam: ............................................................................................................................................................................................................................

adres:  .............................................................................................................................................................................................................................
  Neemt deel aan de gratis prijsvraag voor huurders en geeft hierbij de toestemming dat bovenstaande 
  gegevens gebruikt worden in het kader van de verwerking van deze prijsvraag.

 antwoord: ....................................................................................
  
 Goed Wonen zal ......................................................................  juiste antwoorden ontvangen vóór 30/06/2020. (schiftingsvraag)

neeM deeL AAn onZe WedStrijd 
en Win een LeUke prijS

opGeLet SLUitinGSdAGen
Wij zijn gesloten op volgende dagen:
 maandag 13 april 2020
 Vrijdag 1 mei 2020
 Donderdag 21 mei 2020
 Vrijdag 22 mei 2020
 maandag 1 juni 2020
 maandag 20 juli 2020
 Dinsdag 21 juli 2020

Heeft u op één van deze dagen een DRINGENDE TECHNISCHE melding, 
dan kan u bellen naar de wachtdienst op het nummer: 016/27 14 74.

Ingevolge de maatregelen 
voor het corona-virus is ons 
kantoor gesloten. Wij blijven 
evenwel telefonisch en per 
mail bereikbaar.

volg ons op Facebook


