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Beste huurder,
Terwijl de laatste bladeren van de bomen
dwarrelen, laten wij graag onze nieuwsbrief
in uw brievenbus vallen.

overzicht projecten

•

Nieuwe wetgeving
sociale huur

•

prijsvraag

TIJDELIJKE VERSTERKING
Tot januari 2020 wordt ons team versterkt door een stagiair Sociaal werk. Hij stelt zich graag aan jullie voor.
“Hallo, Ik ben Ward Van der Rauwelaert en ik ben 21
jaar oud. Ik ben afkomstig uit Hemiksem waar ik woon
met mijn ouders en mijn broer Raf. Ik studeer Sociaal
werk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.
Momenteel zit ik in mijn 2de jaar. De komende periode
loop ik stage bij Goed Wonen Rupelstreek.
In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met allerlei dingen.
Op zondag ga ik naar de Chiro, om de 2 weken speel
ik zaalvoetbal met mijn vrienden en sinds kort speel ik
ook op zondag een match volleybal. Als het weer het
toelaat ga ik ook lopen of fietsen met mijn koersfiets. Ik
zit ondertussen al 16 jaar in de Chiro waarvan 4 jaar als
leiding. Naast leiding geven speel ik ook elke woensdag bastrompet in de muziekkapel van onze Chiro.
Naast sporten en leiding geven ga ik ook natuurlijk ook
graag uit met mijn vrienden. Het liefst van al ga ik elk
weekend naar het plaatselijk jeugdhuis om daar wat bij
te praten en er ene te drinken. Naast al dat uitgaan en
sporten zit ik ook graag rustig thuis en lees ik een boek
of kijk ik naar mijn favoriete series op Netflix.
Deze stage bij Goed Wonen is mijn eerste stage ooit
en ik ben wel benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen en persoonlijk heb ik er ook wel veel zin om jullie
als huurders te leren kennen. Dus misschien zien jullie
mij binnenkort wel eens binnenspringen aan de zijde
van Chantal of krijg je mij aan de lijn als je naar Goed
Wonen belt. Want ik zal paraat staan om jullie verder te
helpen en proberen te antwoorden op de vragen die
jullie mij stellen”.

VOOR AL UW REACTIES EN MEDEDELINGEN:
GOED WONEN.RUPELSTREEK
Uitbreidingsstraat 39 BOOM 2850 - Tel. 03/880.79.60
info@gwrupel.be

GEVELRENOVATIE
ANTWERPSESTRAAT
Wij willen graag deze bewoners bedanken.
Zij hebben het lawaai en de overlast van de werken tot
nu toe al zeer goed doorstaan! Wij begrijpen dat dit
niet altijd even gemakkelijk is.

KUNSTLAANFEESTEN 2019

12 KILOGRAM PER JAAR

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus hebben naar
jaarlijkse traditie de KUNSTLAANFEESTEN weer plaatsgevonden. Net als de voorbije jaren had de buurtwerking weer gezorgd voor een goed gevuld programma
voor jong en oud.
Zo kon men dit jaar weer gaan snuisteren op de rommelmarkt. Er was een heuse muziekband aanwezig en
ook aan animatie voor de jongste wijkbewoners was
gedacht. In de tent waren er optredens van allerlei artiesten, er was een goochelaar, men kon genieten van
een drankje (of meer  ), een hapje eten op de overheerlijke barbecue en men kon zijn geluk beproeven
tijdens de bingo met prachtige prijzen.
Een hele dikke merci voor de organisatoren en alle medewerkers die er weer voor gezorgd hebben dat iedereen nu al weer uitkijkt naar … de Kunstlaanfeesten van
2020 !!!

Zoveel duivenpoep produceert één duif per jaar! En dat
is strontvervelend. Niemand heeft graag duivenpoep
op zijn deur, vensterbank of terras.
Geef duiven dus geen eten. Door eten te geven, trek je
meer vogels én ongedierte aan. Ook voor de vogels zelf
is het eten niet altijd goed: brood bijvoorbeeld maakt
ze vaak ziek.

BRIEVENBUSSEN

VERHUUR GARAGES

U heeft ze misschien al
zien hangen in uw gebouw, de brievenbussen
van Goed Wonen.Rupelstreek.
Voor de huurders die
wat verder wonen
van ons kantoor,
hangen er brievenbussen
waarin post gedeponeerd kan
worden, gericht aan Goed Wonen.
Denk maar aan strookjes voor een terugbetaling, een ondertekend document,..
Op volgende plaatsen kan u onze brievenbussen
terugvinden:
• Hoogvelden (aan inkom 9)
• Uitbreidingstraat 23 (in de inkomhal)
• Populierenlaan 41 (in de inkomhal)
• Vrijheidstraat: (aan inkom 54)
• Noeveren: ter hoogte van tuinhuis
• Advokaatstraat: (aan inkom 96)
• Elzenstraat 12 (gang gelijkvloers)

OPRUIMACTIE FIETSEN
In het voorjaar plannen wij, in samenwerking met de
gemeente Boom, een opruimactie in verschillende fietsenbergingen.
Wij willen nu alvast een warme oproep doen om oude,
niet gebruikte, fietsen te verwijderen uit de fietsenberging.

Heeft u interesse om een garage te huren? Dan kan u
zich hiervoor op de wachtlijst laten zetten.
U dient dan een kopie binnen te brengen van het inschrijving –en verzekeringsbewijs van uw wagen.
Heeft u geen wagen, maar wenst u toch een garage te
huren? Dat kan, maar kandidaten die wel over een auto
beschikken krijgen wel voorrang.
De huurprijs van een garage bedraagt €42,19 (wordt
om de twee jaar geïndexeerd)
De waarborg bedraagt €125. En voor de plaatsbeschrijving betaalt u 25 euro.

PROJECTEN IN UITVOERING

Wij zetten graag drie van onze projecten in de kijker:

Ketelvernieuwing
Sinds maart 2018 werden 268 oude verwarmingsketels vervangen door nieuwe condenserende verwarmingstoestellen met ook
noodzakelijke aanpassing van de schouwen. Deze werken gebeurden in 3 fases. In een eerste fase werden 110 ketels vervangen door
aannemer Sanitel, in een tweede fase 51 ketels. De laatste fase
werd net opgeleverd en betreft nog 107 ketels vervangen door
aannemer Van Hemelen. Goed Wonen.Rupelstreek kreeg financiering voor deze werken van VMSW.
Dit betekent dus dat in de laatste 2 jaar er 268 gezinnen hun woning kunnen verwarmen met een nieuwe,
moderne en energiezuinige hoogrendementsketel. Deze ketel recupereert energie uit verbrandingsgassen en is hierdoor efficiënter dan de traditionele ketel. Zijn rendement ligt gemiddeld 11% hoger.

Omgevingswerken Elzenstraat
De aanleg van de infrastructuurwerken rondom ons
nieuwbouwproject Elzenstraat 12 te Boom werd recent
afgewerkt. Deze infrastructuurwerken werden ontworpen door studiebureau Sweco Belgium en opgevolgd
door VMSW. Aannemer Hertsens stond in voor de uitvoering van de werken.
Alle woningen op het gelijkvloers hebben toegang tot
hun tuintjes langs een wandel- en fietspad. Naast de
ondergrondse parkeergarage werden er bovengronds
nog 4 extra parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners. Ook een midden-plein werd gecreëerd waarop
het aangenaam vertoeven zal zijn.
De bomen en andere beplanting worden kortelings
nog aangeplant.

Nieuwbouwproject ‘Nieuwstraat 60’
Op 2 december heeft de voorlopige oplevering plaatsgevonden van ons nieuwbouwproject 'Nieuwstraat 60'
te Rumst. We kregen dan ook de sleutels van dit gebouw dat we met trots aan u voorstellen.
Het gebouw telt 2 appartementen met 1 slaapkamer,
1 appartement met 2 slaapkamers en 1 appartement
met 3 slaapkamers. Binnenkort gaan wij van start met
de toewijzingen ervan.’

NIEUWE WETGEVING SOCIALE HUUR

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. We sommen de belangrijkste wijzigingen op.

Opsplitsing tussen huurders
en bijwoners
Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders en bijwoners.

Wie is huurder?
De volgende personen beschouwen we als huurders:
• de persoon die zich opgaf als referentiehuurder
(van bij inschrijving)
• en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk
mee samenwoont of er de feitelijke partner van is
én mee in de sociale woning woont. Deze persoon
moet ook aan enkele voorwaarden voldoen. U tekent een verklaring dat het uw feitelijke partner betreft!
Let op: als je een feitelijke partner hebt die pas na
de start van het huurcontract is komen inwonen,
dan wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas
huurder na één jaar bijwonen. De persoon kan pas
huurder worden als jullie op dat moment samen
voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet,
dan zal jouw feitelijke partner de huurwoning
moeten verlaten.

Wie is bijwoner?
Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten
of plichten, moeten geen huurovereenkomst tekenen
en moeten niet voldoen aan voorwaarden om in jouw
woning te verblijven. Wie telt mee in de huurprijsberekening? Zie inlichtingenbrief betreffende de wijzigingen in de huurprijs.

Einde huurovereenkomst bij overlijden
Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het
einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven
er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog minstens
zes maanden en misschien langer, de woning blijven
bewonen. Zij moeten dan wel een nieuwe overeenkomst afsluiten met Goed Wonen Rupelstreek en een
nieuwe waarborg betalen. Er wordt een bezettingsovereenkomst opgesteld.
De opzeg wanneer u naar de private markt verhuist
blijft behouden op 3 maanden.  Enkel wanneer de laatste huurder naar een rusthuis – woonzorgcentrum gaat
(niet naar serviceflats, noch intrekkend bij een familielid..) bedraagt de opzeg 1 maand.

Jouw huurovereenkomst
Huurovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 korter en eenvoudiger zijn. Nieuwe huurders krijgen daar
een document bij dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Ook jij kan dit document raadplegen.
Je kan altijd de laatste versie lezen op onze website
www.goedwonenrupelstreek.be

Nieuwe huurprijsberekening
Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. We informeerden je hierover in een aparte brief, die we samen
met jouw huurprijsberekening bezorgden. De VVH ontwikkelde een animatiefilmpje waarin u alvast een korte
samenvatting krijgt van deze wijziging.
Het filmpje vindt u op onze website www.goedwonenrupelstreek.
be en op onze facebookpagina.

Heb je een woning of bouwgrond?
Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland.
Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger. Zo mag je vanaf dan ook geen woning of
bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven
hebben. Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben,
zelfs niet een paar procent. Ook als je een woning of
bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer.
Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet
aan deze nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde?
Dan geldt er een uitzondering. Je hoeft dan geen actie
te ondernemen.
Ook als je een woning of bouwgrond erfde of geschonken krijgt, dan zijn er uitzonderingen mogelijk.
Heb je hierover vragen, contacteer ons dan via het telefoonnummer 03.880.79.60 of via klantenwerking@
gwrupel.be
Onze diensten doen zelf een bevraging om na te
gaan wie van de huurders een eigendom heeft die
niet toegelaten is , deze huurders ontvangen hierover een schrijven. U hoeft ons hierover niet zelf te
contacteren.

Voorrangsregels
Als je binnen Goed Wonen Rupelstreek verhuist, heb je
soms recht op een voorrang. Dit is bijvoorbeeld als je
gezin te groot is voor je huidige woning. Vanaf 1 januari 2020 kun je alleen met voorrang verhuizen naar een
grotere woning als dat komt doordat er door geboorte,
adoptie of pleegzorg een extra persoon bij kwam in
jouw gezin. Je krijgt geen voorrang meer als er iemand
komt bijwonen en je woning hierdoor te klein wordt.
(voorbeeld : u woont nu alleen op 1 slaapkamer en u
wil uw vriend laten bijwonen met zijn dochter : U krijgt
geen voorrang voor een 2 slaapkamer appartement- u
kan deze aanvragen maar volgt de rangorde van de
kandidaten)

De voorrang omwille van medische redenen zal door
de maatschappij grondig worden onderzocht en indien mogelijk toegekend worden. Een medisch attest
geeft bijgevolg geen onmiddellijke voorrang meer in
het systeem.
Huurders die nu een voorrang hebben omwille van
medische redenen zullen deze voorrang dan ook per
1.1.2020 verliezen. Dit wijzigt ook de plaatsbepaling op
onze wachtlijst. Opgelet we volgen deze dossiers wel
op en zullen individueel nagaan of de vraag gegrond is
en reden geeft tot verhuis. De maatschappij zal dan nagaan of een voorrang kan gegeven worden via artikel
24 van het Kaderbesluit Sociale Huur.
De regelgeving omtrent onderbezetting (u woont bijvoorbeeld alleen in een huis of appartement met 3
slaapkamers) blijft behouden, na 2 aanbiedingen rekenen we de onderbezettingsvergoeding door.
Wanneer er sprake is van een ‘inkrimping’ van uw gezin
maar er geen sprake is van onderbezetting dan kan u
zich inschrijven om te verhuizen naar een aangepast
appartement maar u krijgt hiervoor geen voorrang.
De regelgeving omtrent renovatie en verplichte verhuizen blijft behouden.

Jouw woning laten bezichtigen
Als je je woning verlaat of moet verlaten, dan moet je
toestaan dat we jouw woning laten zien aan kandidaathuurders. We spreken met jou af op welke momenten
dit kan, maximaal 2 keer 3 uur per week. Indien u een
telefoonnummer doorgeeft kan u zelf de afspraak bepalen, rekening houdend dat deze binnen de week na
de vraag doorgaat.
Heb je nog vragen over deze veranderingen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren
via het telefoonnummer 03.880.79.60
of mail klantenwerking@gwrupel.be.

V.U.: Frank Maeremans, Uitbreidingsstraat 39 Boom 2850

OPGELET SLUITINGSDAGEN KERSTVAKANTIE
Wij zijn gesloten op volgende dagen:
Woensdag 25 december 2019
Donderdag 26 december 2019
Vrijdag 27 december 2019
Woensdag 1 januari 2020
Donderdag 2 januari 2020
Vrijdag 3 januari 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.

NEEM DEEL AAN ONZE WEDSTRIJD
EN WIN EEN LEUKE PRIJS
Helaas ontvingen we geen juist antwoord op onze vorige prijsvraag. Maar niet getreurd, u krijgt alweer een nieuwe
kans om een leuke prijs te winnen.
We zoeken 2 woorden die te maken hebben met sociale huur.
Vorm de juiste worden met de letters onderaan en vul de oplossing in, in de vakjes.
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Schiftingsvraag; hoeveel juiste antwoorden zal GWR vóór 15/01/2020 (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).
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 15/01/2020.(schiftingsvraag)

