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Beste huurder,
Het nieuwe jaar is al even gestart. We hopen dat 2022 voor iedereen een mooi jaar mag worden.
We wensen jullie veel leesplezier en vergeet zeker niet deel te nemen aan de wedstrijd.
Dan maak je zoals steeds kans op een mooie prijs.

GEBRUIK E-MAILADRESSEN
We hebben gemerkt dat jullie meer en meer de weg hebben gevonden naar het gebruik van e-mail. Dit kunnen we
alleen maar aanmoedigen. Via e-mail kunnen we meteen
de juiste informatie geven. Terwijl we telefonisch niet altijd
meteen een antwoord kunnen geven op meer complexe
vragen. Wel willen we jullie vragen om de juiste e-mailadressen te gebruiken. Zodanig dat we jullie nog sneller
kunnen verder helpen.
Heeft u een technische melding? Wilt u melding maken
van sluikstort? Zit er een afvalcontainer vol? Werd er een
afvalcontainer niet geledigd?
Heeft u een andere technische vraag?
 td@gwrupel.be
Heeft u een vraag over uw (kandidaten)dossier?
Is er iets gewijzigd in uw gezin?
Heeft u een vraag over uw huurprijs?
 klantenwerking@gwrupel.be
Heeft u een vraag over een factuur?
Heeft u een vraag over uw waarborg?
 boekhouding@gwrupel.be
Heeft u een andere vraag en weet u niet goed voor
welke dienst? Dan kan u ons algemeen e-mailadres
gebruiken
 info@gwrupel.be

Kreeg u een brief van ons en staat hierop een
contactpersoon?
Gelieve dan altijd eerst deze persoon rechtstreeks
te contacteren via het vermelde e-mailadres of
telefoonnummer.
Al onze e-mailadressen zijn ook terug te
vinden op onze website. U kan deze
nieuwsbrief ook ergens omhoog hangen, dan heeft u de juiste e-mailadressen steeds bij de hand.
Wij danken jullie voor de medewerking!

VOOR AL UW REACTIES EN MEDEDELINGEN: GOED WONEN.RUPELSTREEK
																																					UITBREIDINGSSTRAAT 39 - 2850 BOOM
																																					TEL. 03/880.79.60
																																					INFO@GWRUPEL.BE

PROJECT IN DE KIJKER
Kerkstraat 30-32 te Boom
Binnenkort zullen 4 gezinnen een nieuwe sociale huurwoning in gebruik kunnen nemen in de Kerkstraat 3032 te Boom.
Goed Wonen.Rupelstreek realiseerde een vervangbouwproject van appartementen met een onderdoorgang naar het park van de dekenij.
In 2018 werden 2 verouderde panden gelegen in de
Kerkstraat 30-32 te Boom gesloopt om plaats te maken
voor een nieuwbouwproject.
Hier werden nu vier appartementen gebouwd.
Namelijk 1 studio, 1 appartement met 1 slaapkamer en
2 appartementen met 2 slaapkamers.
De nieuwe appartementen werden door architectenbureau MORGEN ARCHITECTEN ontworpen. Aannemer
ALPAS nv stond in voor de uitvoering van de werken.
Het project kwam tot stand in nauw overleg met de gemeente Boom. Het past dan ook volledig in de visie van
de gemeente om inbreidingsgerichte sociale woonprojecten te realiseren.

TOEKOMST VAN ONZE GEBOUWEN UITBREIDINGSSTRAAT IN BOOM
EN POPULIERENLAAN-UITBREIDINGSTRAAT IN TERHAGEN
Uit de resultaten van de bouwtechnische analyse en
haalbaarheidsstudie bleek overduidelijk dat deze appartementsgebouwen op relatief korte termijn moeten worden aangepakt.
Immers, als verantwoordelijke en zorgzame ‘huisbaas’
heeft Goed Wonen.Rupelstreek een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en morele plicht om kwaliteitsvolle
en betaalbare woningen ter beschikking te stellen die beantwoorden aan de actuele normen en standaarden.
De voorbije maanden werd in overleg met de gemeenten
onderzocht op welke wijze deze appartementsgebouwen
kunnen aangepakt worden. Hierbij moest een keuze gemaakt worden tussen:
• ofwel het volledig renoveren van de appartementsgebouwen met totaalaanpak van zowel de binnen- als de
buitenkant,
• ofwel het afbreken van de appartementsgebouwen
met realisatie van nieuwbouw op dezelfde plaats en in
de onmiddellijke omgeving.
In overleg met de gemeenten Boom en Rumst werd beslist om deze appartementsgebouwen af te breken om op
de huidige locaties van de appartementsgebouwen en de

naastgelegen omgevingen plaats te maken voor 75 à 85
woningen in Boom en 55 à 65 woningen in Terhagen.
Door te kiezen voor vernieuwbouw wordt het mogelijk
om kwalitatieve woningen te realiseren waarbij duurzame
materialen en technieken worden gebruikt met grote aandacht voor energiezuinigheid, optimaal wooncomfort,
toegankelijkheid, …
Bovendien wordt het hierdoor mogelijk om functionele
en aangename publieke ruimtes in te richten die uitnodigen tot ontspanning en ontmoeting.
Eerstdaags worden de procedures tot aanstelling van
ontwerpers opgestart. De uiteindelijke aanstelling van de
ontwerpers is voorzien voor na de zomervakantie.
Gelet op de omvang van deze projecten betreft het hier
complexe operaties. Bovendien kunnen de appartementsgebouwen pas afgebroken worden als alle huurders een andere woning hebben toegewezen gekregen.
De betrokken huurders werden reeds begin vorig jaar geïnformeerd dat hun appartementsgebouw grondig zou
aangepakt worden, hetzij door grondige renovatie, hetzij
door afbraak.

HERNIEUWING AFVALCONTAINERS
Sinds oktober zijn onze nieuwe milieustraatjes in gebruik. Een
groot deel van onze huurders kunnen hun nieuwe containers
nu openen met een kaart. En dus niet langer met een sleutel.

NIEUWE COLLEGA
Wij willen u hierbij graag een nieuwe collega van Goed Wonen.Rupelstreek voorstellen.
Walter Coenen is vanaf 1 januari 2022 onze ploeg komen versterken.
Hij werd aangeduid als coördinator onderhoud. Zijn taken zullen er
vooral uit bestaan om de interne en externe werken van de technische
dienst in goede banen te leiden.
Walter was in het verleden coördinator onderhoud en magazijn. Daarnaast was hij ook noodplanambtenaar voor een gemeentebestuur.
Bij Goed Wonen.Rupelstreek zal hij dan ook meewerken aan de veiligheidsproblematieken.
Wij hopen zo opnieuw een meerwaarde te creëren in onze dienstverlening voor alle huurders.

AANPAK SLUIKSTORT EN ASOCIAAL GEDRAG
Iedereen geniet van een propere en aangename omgeving.
Helaas zorgen sommigen voor veel overlast.
Gaande van verbale agressie tot sluikstorten. Zwerfvuil is al geruime tijd een
groot probleem.
De extra mobiele camera’s die de gemeente recent aankocht, worden volop
ingezet in de strijd tegen zwerfvuil. Wie betrapt wordt, betaalt een forfait voor
de opruimkosten. Deze kosten bedragen 125 euro.
Hardleerse huurders worden opgezegd.

STIJGING ENERGIEPRIJZEN
Jullie hebben het nieuws over de verhoogde energieprijzen vast al gehoord in de media.
De prijzen voor elektriciteit en aardgas zijn deze herfst
en winter bijzonder hoog.
Ook in 2022 verwacht men nog niet meteen prijsdalingen.
Reden genoeg om bij je thuis extra aandacht te besteden aan je energieverbruik, zodat je de kosten in de
mate van het mogelijke onder controle houdt. We geven graag enkele tips:
• Verlaag je thermostaat met 1°C
Je thermostaat één graadje lager zetten, kan je heel
wat opleveren.
Kies ervoor om je thermostaat op 21°C te zetten. Dat is
nog steeds een erg comfortebale temperatuur. Maar je
bespaart er wel mee op je verwarmingskosten. Zet je
de thermostaat warmer, dan zal je dit helaas ook voelen in de portemonnee.
• Douche iets minder lang
Tijdens deze koude maanden kan een warme douche
enorm veel deugd doen.
Door 2 minuten minder lang te douchen, kan je al heel
wat liters water besparen. Maar je bespaart natuurlijk
ook in je gasverbruik.
• Gun je droogkast een pauze
Is het buiten warm genoeg? Laat je was dan aan de
lucht drogen. Toch te koud om de was buiten te hangen? Zet je droogrek dan in een verwarmde binnenruimte. Let er wel goed op dat je deze ruimte ook goed
verlucht! Een droogkast vreet enorm veel energie. Door
ze minder te gebruiken, bespaar je heel wat energie.
• Beperk sluimerverbruik
Gewoon iets vaker de stekker uittrekken. Meer hoef
je niet te doen om toch nog wat extra te besparen op
je energiefactuur. Heel wat apparaten verbruiken ook
energie wanneer je ze niet gebruikt. Denk maar aan je
tv, decoder, pc, scherm, koffiemachine, printer…

SOCIAAL TARIEF
We krijgen regelmatig de vraag van huurders of ze
recht hebben op een sociaal tarief voor elektriciteit en/
of aardgas. Hier zijn er twee mogelijkheden.
1. Heeft u zelf een contract afgesloten voor elektriciteit? Heeft u zelf een contract afgesloten voor elektriciteit en aardgas?
U stelt de vraag rechtstreeks aan uw leverancier.
Ook kan u op volgende website een vragenlijst invullen. Na het invullen weet u of u al dan niet in aanmerking kan komen voor het sociaal tarief.
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/elektriciteit-enof-aardgas/heeftu-recht-op-het-sociaal
2. U bent huurder van een sociaal appartement in
een appartementsgebouw dat verwarmd wordt met
een collectieve verwarmingsinstallie op aardgas?
A. U woont in de Utbreidingsstraat 29 en 32 te Boom
of in de Populierenlaan 41 en Uitbreidingstraat 23
te Rumst?
U hoeft niets te doen. Wij deden hiervoor zelf het
nodige bij onze leverancier.
Wij krijgen facturen van onze leverancier. Rekening
houdend met het sociaal tarief.
Deze facturen rekenen wij dan door aan jullie.
Momenteel bekijken we of het nuttig kan zijn om de
voorschotten voor Caloribel te verhogen. We houden jullie hier nog van op de hoogte.
B. U woont in de Kruiskenslei 86-88 te Boom?
U hoeft niets te doen. Zoals vermeld staat in uw
contract voor de dienst CHM, wordt het sociaal tarief toegepast.
De facturering gebeurt rechtstreeks door Engie.
U kan de toepassing sociaal tarief hierop controleren.
- Voorschotfactuur: boven de titel tussentijdse factuur. Vermelding ‘Je Engie CHM sociaal contract’.
- Afrekeningsfactuur; detail factuur: ‘Levering Engie
CHM sociaal’.

ORGANISATIE IN DE KIJKER
ABC Rupelstreek is een vereniging die zich bevindt in de
Antwerpsestraat 447 bus 00.2.
Zij willen zich vooral inzetten voor een betere, multiculturele samenleving.
Dit proberen zij te doen door in te zetten op informatie,
communicatie, ontspanning…en dit allemaal voor jong
en oud. Zij staan open voor alles en iedereen.
In samenwerking met andere partners gaan zij proberen om
van onze wijk een aangenamere leefomgeving te maken.
Zo deden zij op zondag 13 februari een zwerfvuilactie.
Elke zondag kan je bij hen ook terecht van 10-12u voor
een lekker Marokkaans ontbijtje voor de prijs van 5 euro.
Zij zijn bereikbaar op het nummer 0484/70 35 16 of via
e-mail contact@abcrupelstreek.be
Op zondag 13 maart 2022 zal onze directeur
Frank Maeremans ook komen genieten van zo’n ontbijt.
Wie wil, kan die dag ook langsgaan voor een ontbijt.
Hij zal dan tijd vrijmaken voor een gesprek.

OPGELET SLUITINGSDAGEN

Volg ons op Facebook

OPRUIMDAG: Op donderdag 24 februari 2022 plannen wij een opruimdag.
Die dag zal ons kantoor gesloten zijn. Ook telefonisch zullen wij NIET bereikbaar zijn.
Heeft u op deze dag een DRINGENDE TECHNISCHE melding, dan kan u bellen naar de
wachtdienst op het nummer: 016/27 14 74. U kan dan ook mailen naar td@gwrupel.be.
Het onthaal op woensdagvoormiddag blijft voorlopig nog gesloten.
Eerstvolgende feestdagen:
- Maandag 18 april 2022 (Paasmaandag)
- Donderdag: 26 mei 2022 (O.H.-Hemelvaartdag)
- Vrijdag: 27 mei 2022 (Brugdag)
Probleem met de lift? Bel Technilift op het nummer: 0800/17 001

Een onschuldige hand trok een winnaar uit de vorige inzendingen.
De winnaar is meneer Goudry. We wensen hem veel plezier met zijn boekenbon

Als nieuwe prijsvraag doen we een kleine quiz.
Beantwoord zoveel mogelijk vragen correct.
Tip: de antwoorden zijn terug te vinden op onze website.
Of u kan natuurlijk ook een gokje wagen.

1. Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017
geldt een taalkennisvereiste. Na hoeveel jaar sociaal
huren moet je verplicht een basisniveau Nederlands
hebben?
2. Hoeveel bedraagt de huurwaarborg maximaal
in 2022?
3. Hoeveel maanden bedraagt een standaard
opzegtermijn?
4. Sinds 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je
woning aan de hand van een schattingsmodel.
Hoe heet dit schattingsmodel?
Schiftingsvraag: uit hoeveel woningen (huizen +
appartementen) in totaal bestaat ons patrimonium?
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. De wedstrijd loopt tot 30 april 2022.

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.
De winnaar zal persoonlijk worden verwittigd.

Antwoorden:
Vraag 1: ..................................................................................................................
Vraag 2: .................................................................................................................
Vraag 3: .................................................................................................................
Vraag 4: ............................................................................................................................................................................................................................
Schiftingsvraag: .................................................................................................
Naam:

............................................................................................................................................................................................................................

Adres:

.............................................................................................................................................................................................................................

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

NEEM DEEL AAN ONZE WEDSTRIJD
EN WIN EEN LEUKE PRIJS

