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De Volkswoningen zag in juni het levens-
licht. Dat wil ook zeggen dat ook jij nu al 
enkele maanden huurder bent van deze 
nieuwe sociale huisvestingsmaatschap-
pij. Je hebt waarschijnlijk al gemerkt 
dat er voor jou niet zoveel is veranderd. 
Je kan nog steeds terecht bij dezelfde 
mensen op dezelfde plaatsen. Al onze 
medewerkers zetten zich elke dag in om 
een zo goed mogelijke dienstverlening 
te bieden. Heb je vragen? Je kan altijd bij 

ons terecht!

De fusie van de twee sociale huisvestingsmaat-
schappijen werd op 24 juni 2017 officieel beklon-
ken tijdens een feestelijke receptie. In deze editie 
van De Woonweter vind je een kort sfeerverslag 
van deze inhuldiging.

Gelijke vergoeding voor verhuis binnen 
de maatschappij
Ook de nieuwe Raad van Bestuur zet zich in voor 
de huurders en we proberen de verschillen die er 
vroeger waren weg te werken. Zo hebben we op de 
bestuursvergadering van september bijvoorbeeld 
beslist om de vergoedingen bij een verhuis binnen 
de maatschappij gelijk te trekken. 

Wie vanaf nu verplicht verhuist van een woning 
van De Volkswoningen naar een andere woning 
van onze maatschappij, kan kiezen uit deze drie 
mogelijkheden:

1. Een vergoeding van 400 euro voor wie de 
verhuis zelf doet.

2. Maximaal 600 euro wanneer de verhuis 
gebeurt door een zelf gekozen verhuisfirma 
(op voorlegging van de factuur).

3. Als wij een firma aanstellen om de verhuis te doen, 
dan betalen wij volledig de verhuiskosten.

Rookmelders redden levens
In deze editie van De Woonweter vind je ook een artikel 
over brandveiligheid en het belang van goed werkende 
rookmelders. Het nut van deze toestellen werd onlangs 
nog bewezen. Bij één van onze huurders was brand 
ontstaan, maar dankzij de rookmelders konden hij en 
zijn kleinzoon tijdig de woning verlaten. Hun inboedel 
kon niet gered worden, maar het belangrijkste wél: hun 
leven.

Heb jij suggesties voor De Woonweter?
Stilaan gaan we naar het einde van het jaar. Daarom 
vind je in De Woonweter ook al een toelichting over 
de huurprijzen voor 2018. Al het nieuws vind je ook 
op www.devolkswoningen.be. Ga zeker eens kijken 
naar onze vernieuwde website. Heb jij nog vragen of 
suggesties voor De Woonweter? Of heb je een eigen 
bijdrage voor een volgende editie? Wij horen het graag!

Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur

Marcel Segers

Voorzitter

Onze vernieuwde website al bezocht? 
www.devolkswoningen.be
Op de vernieuwde website www.devolkswoningen.be vind je alle informatie in verband 
met onze huisvestingsmaatschappij. Je kan er onder meer de lopende bouw- en 
renovatieprojecten volgen vanachter je computerscherm en je vindt er alle informatie 
over hoe wij werken.

Schrijf je op de website zeker ook in voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte 
van alle laatste nieuwtjes en de activiteiten van onze huisvestingmaatschappij.

Beste huurder,
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Sluitingsdagen 
Onze kantoren zijn gesloten op volgende dagen:

 - Maandag 23 oktober 2017 (Dendermonde jaarmarkt) 
Kantoor Dendermonde gesloten

 - Woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
 - Donderdag 2 november 2017 (Allerzielen)
 - Vrijdag 3 november 2017 (Brugdag)
 - Woensdag 15 november 2017 (Dag van de Dynastie)
 - Maandag 25 december 2017 (Kerstdag)
 - Dinsdag 26 december 2017 (2de Kerstdag)
 - Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)
 - Dinsdag 2 januari 2018 (2de Nieuwjaarsdag)
 - Maandag 12 februari 2018 (Aalst carnaval) 

Kantoor Aalst gesloten

Eventuele wijzigingen worden steeds aangekondigd op de 
website en op de aankondigingsborden.

Verdient jouw buur een bloemetje?
Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat spreekwoord zegt voldoende: goede buren maken het leven een 
heel stuk aangenamer. Een buur die een oogje in het zeil houdt als je er zelf niet bent, die de poes al eens eten 
geeft of die gewoon altijd paraat staat voor een fijn gesprek, … Het is gewoonweg onbetaalbaar. Wil jij één van je 
buren die ook huurder is van De Volkswoningen in de bloemetjes zetten? Wij doen dat graag voor jou…

Laat ons snel weten waarom jouw 
buur 'een topper' is!
Welke van jouw buren wil jij eens origineel ‘dankjewel’ 
zeggen? Laat het ons weten:

 - Stuur ons een grappige, originele of ontroerende mail 
of brief 

 - Zet daarin de gegevens van jouw buur 
 - En waarom je hem/haar in de bloemetjes wil zetten.

Je kan je brief of mail sturen naar Els De Wael, en 
misschien staan we binnenkort wel bij jouw buur aan de 
deur met een leuke en kleurrijke verrassing.

Mail of brief sturen?

Els De Wael
Administratief medewerker

els.de.wael@devolkswoningen.be
Tel. 052 25 81 62 (niet op woensdag)

De Volkswoningen, t.a.v. Els De Wael, 
Begijnhoflaan 2, 9200 Dendermonde
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Het belang van rookmelders nogmaals bewezen

Zware brand in de Vlotgraslaan 
Op vrijdag 4 augustus vernielde een zware brand een bel-étage woning in de Vlotgraslaan in Dendermonde. 
Door een defect aan een elektrisch toestel stond de tussenverdieping vliegensvlug in lichterlaaie. Gelukkig werd 
de bewoner gealarmeerd door de rookmelder en konden de hulpdiensten snel verwittigd worden.

Op een paar minuten alles kwijt
De brand woedde kort maar hevig. De brandweer kon 
niet voorkomen dat de eerste en tweede verdieping 
volledig uitbrandden. Op enkele minuten tijd was de familie 
Verstraeten hun hele hebben en houden kwijt. Het is 
ongelooflijk hoe snel vuur om zich heen kan grijpen.

Buurtbewoners helpen de getroffen 
familie
Gelukkig kon de familie rekenen op de buurtbewoners. 
Onmiddellijk kwam er een grote solidariteitsactie op gang 
in de wijk. De buren verzamelden niet alleen kleding, maar 
ook een hele inboedel en meubelen werden geschon-
ken. Het wijkcomité organiseerde ook een omhaling en 
zamelde daarmee een heel mooi bedrag in voor de 
getroffen familie.

Snel een nieuw dak boven het hoofd
Ook De Volkswoningen bleef niet bij de pakken zitten. 
Dankzij de snelle samenwerking tussen onze interne 
diensten, zorgden wij er ook voor dat de familie snel 
terug een dak boven het hoofd had. Zowel de buurt als 
onze maatschappij konden er op die manier voor zorgen 
dat de familie na deze tragedie snel terug hun leven kan 
opbouwen.

Wist je dat… je neus ook slaapt?
Deze brand bewijst andermaal het grote nut van rookmelders. Dankzij de rookmelder kon de bewoner alert reageren en 
werden levens gered.

Denk je dat je toch wel zal wakker worden van een brandlucht in huis? Dat is jammer genoeg niet het geval. Tijdens onze slaap 
ruiken we niets. Dat maakt dat een goed werkende rookmelder nog extra belangrijk is in elke woning.

Brand: Vlotgraslaan in
 Dendermonde
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Een rookmelder is je ‘neus’ 
tijdens de nacht

Nu je ’t zelf aanbrengt: waarvoor kunnen 
onze huurders jullie wel contacteren?
FVD: “De hoofdopdracht van de brandweer is natuur-
lijk brandbestrijding. Maar we hebben nog tal van andere 
opdrachten. Wij treden bijvoorbeeld ook op:

 - Bij verkeersongevallen: voor de bevrijding van geknelde 
personen om de openbare weg vrij te maken na een 
zwaar ongeval.

 - Bij overstromingen, explosies, instortingen, …
 - Bij kleine dagelijkse problemen zoals mensen die 

geblokkeerd zitten in een lift.
 - Voor het bestrijden van wespen.” 

Tips om brand te voorkomen van brandweerofficier Frank Van Droogenbroeck
(Brandweerzone Oost)
Naar aanleiding van de brand die het gezin Verstraeten trof, zijn we brandweerman Frank Van Droogenbroeck 
gaan opzoeken. We vroegen hem naar enkele goede tips om brand te voorkomen. Het werd een fijn gesprek 
in de brandweerkazerne van Dendermonde met heel veel praktische info waarmee ook jij aan de slag kan om 
brand te voorkomen.

Vertel eens Frank, wat is jouw taak binnen 
Brandweerzone Oost?
Frank Van Droogenbroeck: “Ik ben Zonesecretaris en 
eveneens vrijwillig brandweerofficier. Verder ben ik BPA-
coördinator. BPA staat voor BrandPreventieAdviseur. Ik 
ben dus verantwoordelijk voor de brandpreventie binnen 
onze brandweerzone.”

Weet je hoeveel oproepen jullie brandweer-
zone jaarlijks krijgt voor brand?
FVD: “Van de vele oproepen die we jaarlijks krijgen, is 20 à 
25% effectief voor brand. Jammer genoeg stellen we bijna 
dagelijks vast dat heel veel mensen de brandweer bellen 
voor niet-dringende zaken. Mensen doen dat allicht omdat 
ze niet zo goed weten waarvoor ze de brandweer kunnen 
inschakelen.”

“ Het blijft erg om te zien 
hoe mensen na een 

brand ineens werkelijk 
álles kwijt zijn. ”

BRAND EN BRANDPREVENTIE
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Vooral roken, koken en 
elektriciteit zijn risicovol 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van brand 
binnenshuis?
FVD: “Uit onderzoek naar de branden blijkt dat roken, 
koken en elektrische apparaten de belangrijkste oorzaken 
zijn van brand in een woning.

Er zijn tal van belangrijke tips die ik jullie huurders kan 
meegeven:

 - Rook niet als je slaperig bent.
 - Blijf bij de kookpotten en -pannen als je kookt.
 - Gebruik enkel elektrische toestellen en schakeldozen 

met een veilig snoer.
 - Schakel toestellen die je niet gebruikt volledig uit.
 - Onderhoud je huishoudtoestellen goed (microgolf, 

oven, wasmachine, dampkap, … regelmatig reinigen).
 - Reinig de filter van je droogkast na elke droogbeurt.
 - Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter.
 - Stop geen verschillende opladers in één stekkerdoos 

(een magnetisch veld kan brand veroorzaken).

Wie nog meer tips wil om brand te voorkomen, kan ook 
terecht op de website van de Algemene Directie Veiligheid 
en Preventie. Surf zeker eens naar www.besafe.be

Ben je niet zeker of je genoeg beschermd bent tegen 
brandgevaar? Als inwoner van onze brandweerzone kan je 
ons steeds vragen om eens langs te komen. Samen met 
jou bekijken we dan wat je nog zelf kan doen om brand te 
voorkomen.”

Belangrijk om een 
rookmelder goed te 
onderhouden
Als verhuurder hebben wij in al onze 
woningen en appartementen rookmelders 
geplaatst. Wat doet een rookmelder juist 
en hoe onderhoud je deze het best?
FVD: “Niemand staat er bij stil dat je niets ruikt als je slaapt. 
Rookmelders zijn jouw ‘neus’ tijdens de nacht en zullen je 
wekken wanneer ze rook detecteren. Als onderhoud is het 
belangrijk om je rookmelders maandelijks af te stoffen met 
je stofzuiger. Verder probeer je best elke maand de testknop. 
Wanneer deze enkele malen piept, ben je zeker dat de batterij 
nog werkt.”

Wil je dat een brandpreventieadviseur bij je thuis 
langs komt? Dat kan:

Dendermonde & Lebbeke
http://www.zoneoost.be

Aalst
http://zuid-oost.hulpverleningszone.be 

Waasmunster
http://www.hvzwaasland.be

Vluchtplan opstellen?

http://www.speelnietmetvuur.be

Wat is het ergste dat je ooit hebt 
meegemaakt in jouw brandweercarrière?
FVD: “Dat is niet één bepaald feit, maar telkens weer het 
drama dat een brand veroorzaakt en de miserie nadien. 
Het blijft erg om te zien hoe mensen na een brand ineens 
werkelijk alles kwijt zijn. Zij moeten vaak opnieuw vanaf nul 
beginnen.

Gelukkig zien wij dat er zowel door verschillende instan-
ties als door heel veel andere mensen vaak hulp geboden 
wordt aan getroffen gezinnen.”

Ken jij de veiligste weg 
om buiten te geraken?
Frank, heb je daarnaast nog enkele nuttige 
tips voor onze huurders?
FVD: “Graag! Ik geef er nog drie die ikzelf heel belangrijk 
vind: 

1. Denk vooraf na over de snelste en veiligste weg om 
snel buiten te geraken uit je huis. Meestal is dat langs 
de voordeur. Stel samen met je gezin een vluchtplan 
op en oefen het regelmatig. Wanneer het brandt zie je 
helemaal niets, dus oefen je vluchtroute ook met een 
blinddoek.

2. Ook belangrijk is om je sleutel bijvoorbeeld op de voor-
deur te laten zitten of deze in de buurt van de voordeur 
te bewaren. Regelmatig vinden we dodelijke slachtof-
fers van een woningbrand aan de voordeur…

3. Wanneer je buiten bent geraakt, ga dan nooit terug 
naar binnen. Ook niet om spullen te redden. Geraak je 
niet buiten omdat je door de brandhaard geen veilige 
vluchtroute meer hebt? Blijf dan in een ruimte waar 
geen rook is en sluit ramen en deuren. Hou je telefoon 
bij de hand en bel zo snel mogelijk 112. En niet 
vergeten… denk altijd eerst aan je eigen veiligheid!”

Bedankt voor al deze tips!
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Trottinettenkoers Ruyter

Keurfeesten

Wijkfeesten DonckstraatFoto’s van jouw wijkactiviteit op  
onze fotopagina? Stuur ze naar  
els.de.wael@devolkswoningen.be

't Is weer voorbij 
die mooie z    mer
De afgelopen maanden werden door de wijkcomités tal van activiteiten georganiseerd. 
Ook de komende maanden zitten zij niet stil. Een activiteitenoverzicht vind je terug op 
de achterzijde van deze Woonweter.

Ruyterfeest
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"De Volkswoningen is geboren!"

Op 24 juni vond de officiële ondertekening van de fusie tussen Dendermondse Volkswoningen en CV 
voor Huisvesting-Gewest Aalst plaats. De aandeelhouders gingen unaniem akkoord met de fusie.

De burgemeesters van Aalst en Dendermonde staken maar wat graag de draak met dit historische akkoord  
tussen Aalst en Dendermonde. Ook tal van prominenten waren aanwezig, waaronder enkele gedeputeerden van de 
provincie Oost-Vlaanderen, schepenen en gemeenteraadsleden.

Patrick Moyersoen
Voormalig voorzitter CV 
voor Huisvesting

Piet Buyse
Burgemeester Dendermonde

Christoph D’Haese
Burgemeester Aalst

Vlnr burgemeester Piet Buyse, burgemeester Christoph D’Haese en gedeputeerde Jozef Dauwe
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Marcel Segers
Voorzitter De Volkswoningen

Voormalig voorzitter Moyersoen en voorzitter Segers schudden elkaar de hand

De leden van de Raad van Bestuur 
samen met burgemeester Piet Buyse

(mevrouw Anne Breckpot en mevrouw 
Hilde Bruggeman ontbreken)
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START ACTUALISATIE 1016

Geantwoord 655

Geschrapt 361

REDENEN

Niet geantwoord 298

Geen interesse meer 36

Huurder geworden 1

Overleden 3

Geen adres meer 0

Laatste gekend adres en teruggekeerd 6

Geschrapt omwille 2x geweigerd 0

Interne mutaties 0

Voldoet niet meer aan de inkomstenvoorwaarden 17

START ACTUALISATIE 1698

Geantwoord 1004

Geschrapt 694

REDENEN

Niet geantwoord 552

Geen interesse meer 95

Huurder geworden 7

Overleden 0

Geen adres meer 13

Laatste gekend adres en teruggekeerd 1

Geschrapt omwille 2x geweigerd 10

Interne mutaties 13

Voldoet niet meer aan de inkomstenvoorwaarden 3

De gemiddelde wachttijd voor kandidaat-huurders (stand van zaken begin september 2017):

WONINGEN

1 SLPK 2 SLPKS 3 SLPKS 4 SLPK 5 SLPKS

Aalst 7,5 jaar 7,5 jaar 6,5 jaar 7,5 jaar 11 jaar

Dendermonde 7 jaar 6 jaar 6 jaar - -

Waasmunster 2,5 jaar 7 jaar 6 jaar - -

Lebbeke - - - - -

Actualisatie 2017 Aalst Actualisatie 2017 Dendermonde

Er zijn nog … wachtenden voor je
Begin mei ontvingen alle kandidaat-huurders een actualisatiebrief. In mensentaal komt het er dus op neer dat we 
alle kandidaat-huurder aangeschreven hebben met de vraag of zij nog steeds ingeschreven willen blijven op onze 
wachtlijst en/of ze hun keuze willen uitbreiden.

Ondertussen werd de periode afgerond en zijn de resultaten over kandidaat-huurders en wachtlijsten bekend. 
De actualisatieperiode leverde volgende resultaten op:
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APPARTEMENTEN

1 SLPK 2 SLPKS 3 SLPKS

Aalst 7,5 jaar 8 jaar 6 jaar

Dendermonde 10 jaar 2,5 jaar 5,5 jaar

Waasmunster 2,5 jaar 7 jaar 2 jaar

Lebbeke 6 jaar 4 jaar 3,5 jaar

Opgedeeld per wijk is de indeling als volgt:

Appartementen 

1 slaapkamer
WIJK OF STRAAT TYPE WOONST GEMIDDELDE WACHTTIJD

Aalst Pontstraat appartement 9 jaar

Wijk Park De Blieck appartement 7 jaar

Wijk Sint-Job appartement 10 jaar

Dokter André Sierenstraat appartement 6 jaar

Frédéric Van Der Nootstraat appartement 6 jaar

Dendermonde Centrum appartement 11 jaar

Donckstraat appartement 12 jaar

Keur 65+ appartement 5 jaar

Sint-Elooi (Grembergen) appartement 9 jaar

Kluster (Grembergen) 65+ appartement 2 jaar

Lebbeke Meidoornstraat appartement 6 jaar

De Carré appartement 6 jaar

Molenkouter (Wieze) appartement 4 jaar

Waasmunster Molendreef appartement 5 jaar

Kerkstraat appartement 5 jaar

Warandestraat 65+ appartement 1 jaar

2 slaapkamers
WIJK OF STRAAT TYPE WOONST GEMIDDELDE WACHTTIJD

Aalst Pontstraat appartement 8 jaar

Wijk Park De Blieck appartement 10 jaar

Wijk Sint-Job appartement 8 jaar

Dokter André Sierenstraat appartement 7 jaar

Frédéric Van Der Nootstraat appartement 8 jaar

Guido Gezellestraat appartement 7 jaar

Hertshage appartement 7,5 jaar
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Jan Bijlstraat appartement 7 jaar

Doolhofstraat appartement 7 jaar

Erembodegem Alfons Van De Maelestraat appartement 6,5 jaar

Moorsel Pachting appartement 10 jaar

Dendermonde Centrum appartement 2,5 jaar

Donckstraat appartement 2,5 jaar

Keur 65+ appartement 6 maanden

Sint-Elooi (Grembergen) appartement 2,5 jaar

Lebbeke Meidoornstraat appartement 4 jaar

De Carré appartement 2 jaar

Molenkouter (Wieze) appartement 4 jaar

Kerkhofstraat (Wieze) appartement 4 jaar

Waasmunster Molendreef appartement 7 jaar

3 slaapkamers
WIJK OF STRAAT TYPE WOONST GEMIDDELDE WACHTTIJD

Aalst Wijk Sint-Job appartement 8 jaar

Jan Bijlstraat appartement aangepast rolstoel 5,5 jaar

Doolhofstraat appartement 6 jaar

Erembodegem Alfons Van De Maelestraat appartement 6 jaar

Moorsel Pachting appartement 5 jaar

Dendermonde Centrum appartement 5 jaar

Donckstraat appartement 6 jaar

Meidoornstraat appartement 4 jaar

Kerkhofstraat (Wieze) appartement 3 jaar

Waasmunster Molendreef appartement 2 jaar

Kerkstraat appartement 2 jaar

Woningen 

1 slaapkamer
WIJK OF STRAAT TYPE WOONST GEMIDDELDE WACHTTIJD

Aalst Begijnhof woning 9 jaar

Wijk Sint-Anna woning 6,5 jaar

Wijk Horebeke bungalow 7 jaar

Dendermonde Pater Ruttenplein woning 7 jaar

Knaptandstraat woning 7 jaar

Waasmunster Molenwijk woning 5 jaar

René Bocklandtstraat woning 1 jaar
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2 slaapkamers
WIJK OF STRAAT TYPE WOONST GEMIDDELDE WACHTTIJD

Aalst Wijk Heilig Hart woning 7,5 jaar

Wijk Bergemeersen woning 7,5 jaar

Wijk Slotstraat woning 7,5 jaar

Wijk Sint-Anna woning 7,5 jaar

Wijk Begijnhof woning 7,5 jaar

Wijk Park De Blieck woning 7,5 jaar

Dendermonde Damhof woning 8 jaar

Keur woning 4 jaar

Waasmunster Ruyter woning 7 jaar

3 slaapkamers
WIJK OF STRAAT TYPE WOONST GEMIDDELDE WACHTTIJD

Aalst Wijk Heilig Hart woning 8 jaar

Wijk Bergemeersen woning 6 jaar

Wijk Slotstraat woning 6 jaar

Wijk Sint-Anna woning 6 jaar

Wijk Begijnhof woning 7 jaar

Wijk Park De Blieck woning 6 jaar

Wijk Watertoren woning 8 jaar

Wijk Diepestraat woning 6 jaar

Wijk Horebekeveld woning 7 jaar

Wijk Horebekeveld bungalow 7 jaar

Dendermonde Donckstraat/Vlotgraslaan woning 6 jaar

Damhof woning 6 jaar

Keur woning 6 jaar

Waasmunster Molenwijk woning 3 jaar

Ruyter woning 6 jaar

4 slaapkamers
WIJK OF STRAAT TYPE WOONST GEMIDDELDE WACHTTIJD

Aalst Wijk Horebeke woning 7,5 jaar

5 slaapkamers
WIJK OF STRAAT TYPE WOONST GEMIDDELDE WACHTTIJD

Aalst Guido Gezellestraat woning 11 jaar
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Lukt het niet om je huurprijs te betalen? 
Heb je financiële problemen en lukt het je niet om 
(op tijd) te betalen, neem dan zeker contact op met 
onze medewerkers. Samen met jou zullen wij dan een 
afbetalingsplan opstellen. Betaal je niet en laat je 
niets van je horen? Dan krijg je aanmaningsbrieven.

Je voorkomt dus heel wat problemen door ons tijdig 
te contacteren.

Zo berekenen we je 
huurprijs voor 2018

Sommige huurders zullen een bedrag terugkrijgen, 
anderen zullen moeten bijbetalen. We brengen iedereen 
hiervan elk jaar per brief op de hoogte, met de details van 
de berekening.

Zo berekenen we je huurprijs
Het bedrag dat je elke maand dient te betalen is dan:

Je kan dit bedrag betalen via overschrijving of via een 
doorlopende opdracht. Let wel: de betaling dient  steeds te 
gebeuren voor de 10de van elke maand.

Berekening op basis van je inkomen
Wij berekenen je huurprijs op basis van je geïndexeerd 
netto belastbaar inkomen van 2015. De huurprijs bedraagt 
1/55 van jouw gezinsinkomen. Je inkomen vragen wij 
normaal gezien op bij de overheid. In sommige gevallen 
(pensionering, invaliditeit, leefloon, …) dien je ons wel zelf je 
inkomsten te bezorgen. Je ontvangt in dat geval een brief 
van ons.

Een korting per kind
Per kind ten laste en per invalide in jouw gezin, krijg je 
een korting. Dat bedrag kan elk jaar aangepast worden. 
Opgelet: de korting wordt enkel verrekend voor kinderen 
die er in 2017 al waren. Voor een kind dat in januari 2018 
wordt geboren, zal je de korting pas in 2019 krijgen.

Korting op basis van de marktwaarde
Om een zo rechtvaardige huurprijs te berekenen 
houden we ook rekening met een ‘patrimoniumkorting’. 
Niet al onze woningen zijn gelijk. Zo zijn er splinternieuwe 
woningen, maar ook woningen die al tientallen jaren in 
gebruik zijn. Door deze korting zal een gezin met hetzelfde 
inkomen en hetzelfde aantal kinderen meer betalen in een 
nieuwe woning dan in een woning die minder waard is 
op de huizenmarkt. Deze waarde wordt door een notaris 
bepaald.

Dienstenvergoeding
Bij de huurprijs komt er nog een bedrag voor de ‘diensten-
vergoeding’ die de noodzakelijke kosten dekt, zoals: 

 - De schoonmaak van gemeenschappelijke delen.
 - Leegtrekken van de septische putten.
 - Tweejaarlijks onderhoud van de cv-installatie.
 - Onderhoud van de liften.
 - Verbruik elektriciteit in de gemeenschappelijke delen.
 - Verzekering.
 - …

Elk jaar gaan we aan de hand van de facturen na of dat 
bedrag voldoende was om alles te betalen.

Natuurlijk wil je weten wat je huurprijs wordt in 2018. Je krijgt hiervoor een brief thuisgestuurd waarin je de 
nieuwe huurprijsberekening vindt en het bedrag van de dienstenvergoeding. Elk jaar krijgen we heel wat vragen 
over deze berekening. Daarom leggen we hier zo duidelijk mogelijk uit hoe we de huurprijzen berekenen op een 
sociale en rechtvaardige manier, uiteraard rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Floris Verstuyft
Maatschappelijk assistent

floris.verstuyft@devolkswoningen.be
Tel. 052 25 81 63

-

 basis huurprijs 
– gezinskorting 
– patrimoniumkorting 
+ dienstenvergoeding
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Kan mijn huurprijs herzien worden?
Een gezinssituatie kan al eens veranderen. Daalt je inkomen? Is er een kostwinner minder in het gezin? Of is het 
gezin uitgebreid? Dan kunnen we je huurprijs herzien. In de tabel vind je meer informatie over wanneer het kan 
en wat je daarvoor moet doen.

Els Sanders
Coördinator verhuur Dendermonde

els.sanders@devolkswoningen.be
Tel. 052 25 81 66

Ilse Van Haut
Coördinator verhuur Aalst

ilse.van.haut@devolkswoningen.be
Tel. 052 21 56 80

Is je doorlopende opdracht nog correct?
Sinds 1 januari 2014 kan je je huishuur en de huur van je garage niet meer betalen via domiciliëring. Dit schept 
geregeld nog problemen bij onze huurders. Zeker omdat als je huurprijs verandert, je dit zelf dient door te geven 
aan je bank. We leggen daarom graag eens uit wat je moet doen om de doorlopende rekening juist in te geven.

TIP: Een doorlopende opdracht kan je meestal ook via 
pc-banking invoeren en aanpassen. Dan hoef je niet naar 
je bank te gaan.

Bezorg ons voor 20 december 2017 de bewijzen
Ben je van mening dat je in aanmerking komt voor een herziening van je huurprijs? Bezorg dan ten laatste op 20 
december 2017 de nodige bewijsstukken aan onze medewerkers.

 - Is je inkomen gedaald? Dan dien je ons de bewijzen voor september, oktober en november 2017 te bezorgen. 
 - Is er een kostwinner minder of een extra kind ten laste? Bezorg ons dan een attest van gezinssamenstelling van jouw 

adres. Dat kan je vragen bij de dienst bevolking van je gemeente. Vermeld zeker dat het attest dient voor sociale doelein-
den, want dan is het gratis!

Wij brengen jou steeds schriftelijk op de hoogte of je al dan niet in aanmerking komt voor een huurprijsherziening. 
Denk je dat er iets niet klopt met de huurprijsberekening? Aarzel dan niet om onze medewerkers te contacteren. 
Zij geven je graag meer informatie.

Zo stel je een doorlopende opdracht correct in
Een doorlopende opdracht is niets meer dan een overschrij-
ving die op geregelde tijdstippen een vast bedrag naar een 
rekening overschrijft. Dit stel je zo in:

 - Ga naar je bank om aan te geven dat je elke maand je 
huurbedrag wil laten overschrijven naar de rekening van 
De Volkswoningen. De betaling moet gebeuren voor de 
10de van elke maand.

 - Gebruik voor deze opdracht steeds het correcte referen-
tienummer (dat ziet er zo uit: +++123/1234/12345+++).

 - Verandert je huurprijs? Dan dien je dus zelf ook aan je 
bank te laten weten dat het bedrag is veranderd. Dat 
gaat niet automatisch (dat was bij domiciliëring wel het 
geval).

1 DALING INKOMEN
Als je inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met meer dan 20% is gezakt t.o.v. 
het referentiejaar (2015)

2 KOSTWINNER MINDER
Indien de persoon wiens inkomen een rol speelde in de huurprijsberekening geen deel 
meer uitmaakt van het gezin.

3 MEER KINDEREN TEN LASTE
Indien er voor 1 januari 2018 kinderen het gezin vervoegen. Elke gezinswijziging moet 
worden gemeld, ongeacht of hun inkomen meetelt.

 - Gebruik het correcte rekeningnummer! 
Dendermonde: BE07.7835.0850.5066 (Belfius) 
Aalst: BE87.0682.0165.0394 (Belfius) 
 BE37.0000.0189.4328 (Bpost Bank)

Nieuw jasje voor de huurprijsberekening
De huurders van het voormalige ‘Dendermondse Volks-
woningen’ zullen merken dat hun huurprijsberekening 
gewijzigd is. In maart 2017 zijn wij overgestapt naar een 
nieuw huurdersprogramma, waardoor de huurprijsbere-
keningen in een nieuw jasje zitten.
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Ruytercomité

Activiteiten 
wijkcomités

Donckstraa
t-Vlotgras

laan 

   18/1 1/17
   Kaas- e

n wijnavond (Z
ilverpand)

   10/12/17   Het wijkcomité op de 
kerstmarkt in Dendermonde

    23/12/1
7   Kerstman in de w

ijk (Zilverpand)

   3/02/18  Wafelenbak 
(Zilverpand)

  2/12/17     Sinterklaas
 en Zwarte Piet gaan o

p bezoek bij alle
 kindjes 

in de wijk 

Reserveren 
kan op ba

caba@me.com

  26/12/17
   Kerstdr

ink op het Ruyterpleintj
e

  19/1 1/17  Poppen
theater Pedrolino in

 ' t Kloksk
e

   21/01/18  Nieuwjaarsrecep
tie

!

Indien jouw wijkcomité in de loop van 2018 activiteiten 

organiseert, laat o
ns dit gerust weten. Wij vermelden 

dit dan kort in onz
e volgende editie.

-

 - Dakgoten
 schoo

nmaken

 - Woning ve
rluchten

 - Radiatore
n ontlu

chten

 - Leidingen
 tegen 

vorst  

isoleren

To do

Wijkcomité Keur


