Huurders

Hout leeft!
En dat zien we soms aan onze buitendeuren.
DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN CV ZONNIGE KEMPEN

Zonnige Kempen krijgt geregeld telefoontjes van huurders
die problemen hebben met hun houten buitendeuren.
Soms stellen onze huurders vast dat deze deuren krom
getrokken zijn en niet meer kunnen vastgemaakt worden.
Het probleem is makkelijk vast te stellen en de oplossing
is heel eenvoudig.
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Zonnige Kempen biedt ook sociale koopwoningen aan!

Onze houten buitendeuren hebben in de meeste gevallen
een drie-punt slot. Dat betekent dat deze, wanneer we de
sleutel vast draaien, op drie plaatsen in het slot gaat. Vaak
stellen we vast dat huurders de deur wel sluiten, maar
niet vast draaien. Dat betekent dat enkel het middengedeelte ter hoogte van de deurklink in het slot is. Bovenaan
en onderaan is de deur niet in het slot en dus kan het hout
werken en vrij bewegen. Hout leeft en wordt beïnvloed
door het weer. Na een tijdje trekt het hout krom en krijgt
u de deur niet meer vast, tenzij u er nog hard tegen duwt.
Om dit te voorkomen geven we u enkele tips:
•

Trek een houten buitendeur niet alleen dicht, maar
draai deze ook altijd op slot.

•

Op deze manier voorkomt u het krom trekken van
de deur. Krom getrokken deuren zorgen ervoor dat
er makkelijker koude binnen komt én dat u dus ook
meer moet verwarmen.

•

Goed gesloten deuren betekenen minder verlies van
warmte en energie.

Als sociale huisvestingsmaatschappij bouwen en verhuren we ondertussen al
bijna 50 jaar sociale woningen in onze elf gemeenten. Maar af en toe, wanneer
de gemeentebesturen ons hierom vragen, voorzien we in onze wijken ook sociale
koopwoningen. In het 50-jarige bestaan van Zonnige Kempen zijn er daardoor
al bijna 400 woningen verkocht. Er blijkt immers niet alleen behoefte te zijn aan
betaalbare huurwoningen; ook het kopen van een woning is voor velen vaak
een droom. U weet wel: die bekende baksteen in de maag. In deze Zonneklaar
stellen we twee projecten aan u voor waar we sociale koopwoningen hebben
voorzien naast enkele nieuwe huurwoningen. We houden halt in BooischotHeist op den Berg en in Viersel-Zandhoven.
Zonnige Kempen heeft zopas de laatste fase van haar groot project in de
Kapelaan- Francklaan te Booischot afgerond. Fase 4 omvat 7 koopwoningen die
moeten tegemoetkomen aan de behoefte aan betaalbare koopwoningen in deze
regio. Het gaat om eengezinswoningen met drie slaapkamers en een carport. De
kostprijs ligt tussen 224.769 euro en 242.482 euro, BTW en grond inbegrepen.
Nadat ook de omgevingswerken zijn afgerond kunnen deze woningen worden
verkocht.

Praktische informatie
Openingsuren:

Sluitingsdagen:

Maandag t.e.m. vrijdag: van 9 tot 11.30
uur
Namiddagen alleen op afspraak tussen
13.00 en 16 uur. Elke tweede donderdag
van de maand is er een avondzitting van
17 tot 19.00 uur (op afspraak).

• Vrijdag 3 april (namiddag):
Goede Vrijdag
• Maandag 6 april: Paasmaandag
• Vrijdag 1 mei: Feest van de Arbeid
• Donderdag 14 mei: O.H. Hemelvaart
• Vrijdag 15 mei: brugdag
• Maandag 25 mei: Pinkstermaandag

Telefonisch contact:
Dagelijks van 9.00u tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16 uur, behalve op donderdagnamiddag, op het nummer 014 54 19 41
en via info@zonnigekempen.be.

Voor dringende herstellingen
kan je wel terecht op ons noodnummer:
0474 83 55 88.

Eind 2014 moesten alle nieuwe
huurberekeningen weer tijdig
de deur uit. Meer dan 2000
enveloppen moesten we vullen;
dat vroeg om een gezamenlijke
aanpak!

Met de opening van het sociale woonproject aan de Watersportlaan in Viersel
heeft de gemeente er 23 sociale woningen bij, waarvan 8 koopwoningen. Een
ééngezinskoopwoning met drie slaapkamers en een carport kost 236.660,37
euro, BTW en grond inbegrepen. Op de privé-koopmarkt vind je in Zandhoven
geen nieuwbouwwoningen aan die prijs.
Wie in aanmerking wil komen voor de koopwoningen moet voldoen aan een
aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn en mag men geen
andere woning bezitten. Als men aan die voorwaarden voldoet kan men zich
inschrijven. Er wordt gewerkt met een wachtlijst. U hoeft geen inwoner van
deze gemeenten te zijn in om aanmerking te komen voor deze woningen, maar
als inwoner van Heist op den Berg of Zandhoven hebt u wel voorrang. Voor
meer informatie over deze koopwoningen en de voorwaarden kan u terecht op
de website of bij de medewerkers van Zonnige Kempen.
Voor al je reacties en mededelingen:
Zonnige Kempen / ZonneKlaar
Grote Markt 39, 2260 Westerlo
T 014-54 19 41 - F 014-54 19 51
info@zonnigekempen.be

Diensthoofden

Project in de kijker

Rode Kruisstraat, Westerlo:
bouwen van 44 sociale woningen
Tussen de Rodekruisstraat en de
Guldensporenlaan
te
Westerlo,
verscholen achter de bestaande
woningen en hun tuinen, ligt een
woonuitbreidingsgebied.
Na verkaveling van het oorspronkelijke
perceel bleef er een driehoekig
binnengebied
over
dat
werd
aangekocht door Zonnige Kempen om
er sociale woningen op te bouwen
. Voor de verdere ontwikkeling
werd er samen met de gemeente,
die mee de randvoorwaarden
bepaalde en in de jury zat, een
architectuurwedstrijd georganiseerd
die leidde tot het aanstellen van
Plusofficearchitects uit Brussel en
LAND - landschapsarchitecten uit
Antwerpen. Samen stonden deze
ontwerpers in voor het uitwerken van
een project voor het bouwen van 44
sociale huurwoningen.
De toegang tot het gebied vanuit de
Rodekruisstraat werd vastgelegd in
de verkavelingsvergunning. Door het
toevoegen van een nieuwe dreef met
bomen, dwars op de toegangsweg,
wordt het terrein opgedeeld in drie
zones: de hofwoningen (foto boven),
de dreefwoningen (foto onder) en het
buurtveld. De hofwoningen liggen links
van de toegangsweg. Dit zijn compacte
woningen met een ommuurde hof
die per drie of vier gelegen zijn rond
een gemeenschappelijk koertje. De
verschillende koertjes zijn op hun beurt
gelegen rond een kleinschalig plein.
In totaal liggen er 17 hofwoningen
rond dit pleintje. Aan de andere kant
van de toegangsweg ligt de zone
van het buurtveld. Het buurtveld
wordt ingericht als actief landschap
en zal gebruikt kunnen worden als
speel- en ontmoetingsplaats voor
de ruime buurt. Tenslotte is er nog
de zone met de dreefwoningen.
Deze is gelegen tussen de dreef met
bomen en de bestaande achtertuinen
van de woningen langsheen de
Guldensporenlaan. In deze zone

Deze mensen werken voor u!
U heeft het in de vorige edities van Zonneklaar al vast en zeker opgemerkt: sinds het 50-jarig bestaan van onze huisvestingsmaatschappij hebben we niet stilgezeten en enkele initiatieven opgestart. Die initiatieven moeten de werking van
Zonnige Kempen in de toekomst mee(r) vorm geven. Er werden ronde tafelgesprekken georganiseerd waarin thema’s
werden besproken waarvan we overtuigd zijn dat die in de toekomst belangrijk zijn. In onze volgende Zonneklaar
gaan we de resultaten van deze gesprekken aan u voorstellen. Maar we hebben ook de hulp van een communicatiebureau en een consulting bureau ingeroepen om onze steeds groter wordende organisatie intern, maar ook naar de
buitenwereld toe beter te organiseren. Een organisatie die steeds groter wordt, heeft ook nood aan meer personeel.
Daarbij stellen we vast dat de administratie steeds uitgebreider en moeilijker wordt en ons groot aantal woningen en
hun huurders heel wat aandacht verdienen. Om dit alles in goede banen te leiden heeft de Raad van Bestuur twee
afdelingshoofden aangesteld. Zij werken onder de directe leiding van onze directeur Luc Stijnen. We stellen ze vandaag
graag aan u voor.

Anneleen Eelen,
afdelingshoofd administratie en
financiën
Anneleen is sinds november 2012 actief bij Zonnige Kempen. Ze startte bij onze huisvestingsmaatschappij als architect op de dienst patrimonium. In 2010 studeerde ze
af als burgerlijk ingenieur-architect en behaalde ze een master in het management.
Sinds begin 2015 is Anneleen aangesteld als afdelingshoofd administratie en financiën. Dit betekent dat ze leiding geeft aan het team administratie, dat instaat voor
het verkopen en verhuren van onze woningen, het team leefbaarheid, dat instaat
voor de sociale en juridische opvolging van onze huurders en het team boekhouden
en financiën .

Tom Pulinx,
afdelingshoofd patrimonium

Plusofficearchitects – Emile Jacqmainlaan 4-6 bus 13, 1000 Brussel

worden 27 dreefwoningen gebouwd.
Dit zijn compacte rijwoningen met een
achterliggende tuin. Het maken van de
dreef met woningen laat toe dat deze
eventueel kan worden doorgetrokken
naar een volgend binnengebied en er
een aansluiting kan worden gemaakt
op de Guldensporenlaan.
Ondertussen wordt de laatste
hand gelegd aan de ontwerpstudie
zodat snel kan worden overgegaan
tot
het
indienen
van
een
vergunningsaanvraag. Omdat het
hier een groot project betreft zal het

bouwen van de woningen enige tijd in
beslag nemen. Het verwelkomen van
de eerste bewoners is dan ook gepland
voor 2018.

Ook Tom vond zijn weg naar Zonnige Kempen in november 2012 en startte als architect op de dienst patrimonium. Tom heeft al heel wat jaren ervaring opgebouwd als
architect. Na het beëindigen van zijn studies in 2002 werkte hij op verschillende architectenkantoren in Limburg en Vlaams-Brabant. Als afdelingshoofd patrimonium
geeft hij leiding aan het technische team, dat instaat voor het onderhoud van onze
woningen, en aan het team projecten, dat de nieuwbouw- en renovatieprojecten
opvolgt.

Vanaf 1 april 2015 wijzigen de uren waarop we telefonisch bereikbaar zijn.
U kunt ons nog steeds dagelijks bereiken, behalve op donderdagnamiddag.

