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7  PROJECT IN DE KIJKER

De 18 woningen en 24 appartementen in 
de Koggestraat (Gent) ondergaan momenteel 
een totaalrenovatie.

6  HANDIGE  
HARRY HARRIETTE

Ventileren en verluchten is van groot 
belang, ook in de winter. Wij geven een handig 
5 stappenplan om uw woning vochtvrij te 
houden.

3  WIST U DAT …

Op 1 januari 2020 veranderde de 
wetgeving sociale huur. De Vlaamse Regering 
maakte enkele nieuwe regels, die gelden 
voor alle sociale huurders. We vatten de 
belangrijkste veranderingen voor u samen.

5  OP VISITE BIJ … RACHEL EN 
PHILOMÈNE IN LANDEGEM

Zij zorgden voor koffie, wij voor een 
lekker stukje taart. Een ideaal recept voor een 
goed gesprek met de tweelingzussen.

HUURDERSNIEUWSBRIEF Volkshaard cvba-so
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WINTER TIPS

Het is volop winter. Dat betekent veel 
koude dagen, soms ook wel met sneeuw. 
Zo’n wit sneeuwtapijt is heel mooi, maar 

het kan ook gevaarlijk glad worden. 
Daarom is het belangrijk dat de sneeuw 
geruimd wordt op voetpaden en aan de 

ingang van appartementsgebouwen.

WOONT U IN EEN APPARTEMENT ?
Volkshaard ruimt waar mogelijk de sneeuw op 
aan de ingangen van ondergrondse garages en boven-
grondse parkeerplaatsen. En als er een conciërge of 
gebouwverantwoordelijke aanwezig is, zal hij of zij 
sneeuwruimen en strooien.

Maar natuurlijk kunnen we niet overal tegelijk aan-
wezig zijn. Volgens de regel is de huurder van het 
gelijkvloers of de eerste bewoonde verdieping dan 
verantwoordelijk voor het sneeuwruimen. Maar we 
vragen aan iedereen om mee te helpen. 

WOONT U IN EEN HUIS ?
Dan moet u zelf de sneeuw op het voetpad voor uw 

deur opruimen. Kan u dit zelf niet doen ?  
Vraag dan hulp aan een buur of familie.

SNEEUWRUIMEN 
bestaat uit 2 belangrijke stappen

1 Doe eerst de sneeuw weg met een 
sneeuwschop of harde borstel.

2 Gooi strooizout. U kan dit in de 
supermarkt of in een doe-het-zelfzaak 
kopen. Geen strooizout in huis ?  
Ook keukenzout helpt !

EXTRA TIP 

Ook in de winter is het belangrijk  
om uw woning of appartement te verluchten. 

Lees daarover meer op pagina 6 !

Beste bewoner van Volkshaard
Beste huurder
De start van een nieuw jaar houdt ook in dat 
iedereen goede voornemens vooropstelt en ook 
uitspreekt naar elkaar: zo ook bij Volkshaard.

Ongeveer anderhalf jaar geleden keurde onze raad van 
bestuur de oprichting goed van een cel ‘communicatie’ 
in onze organisatie. Bestuurders, maar ook medewerkers 
stelden zichzelf als doel om beter te communiceren : 
zowel intern als extern, zowel met onze huurders 
(klanten) als met andere stakeholders (waaronder 
gemeentebesturen).

Binnen deze cel ‘communicatie’ werd mevrouw 
Lien Buyck aangetrokken om ons communicatiebeleid 
verder uit te bouwen en gestalte te geven.

Wat hier nu voor u ligt is een eerste 
resultaat: een heuse bewonerskrant.

Binnen enkele weken zal ook onze nieuwe website 
online gezet worden (www.volkshaard.be, maar ook die 
van onze zustermaatschappij KLE Het Volk  
www.klehetvolk.be ). Ook via deze website zal u beter 
met ons kunnen communiceren (maken van afspraken 
met onze sociale dienst, technische meldingen 
doorgeven, enzovoort).

Voor deze bewonerskrant kozen wij voor de naam 
VOLuit, wat uiteraard verwijst naar Volkshaard, maar 
ook naar het werkwoord ‘uiten’. Wij gaan VOLuit voor 
een goede informatie naar onze huurders 

Dit is dan ook één van onze goede voornemens voor 
2020 : inzetten op meer en (nog ?) betere communicatie 
met u, onze huurders !

Alle feedback, hulp, ondersteuning van uw kant uit is 
zeker welkom.

Ten slotte wensen wij u, uw dierbaren een héél mooi 
2020 toe, vol mooie dagen, maar vooral in goede 
gezondheid.

Vriendelijke groeten

Hans Heyse Louis Vervloet 
Directeur Voorzitter
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Wist u dat … de wetgeving sociale huur vanaf 1 januari veranderde ?
De Vlaamse Regering maakte enkele nieuwe regels, die gelden  
voor alle sociale huurders. Hieronder vatten we de  
belangrijkste veranderingen voor u samen.

1. Huurder versus bijwoner

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

Een huurder is :
-  de persoon die zich opgaf als 

refer en tie huurder
- de persoon met wie de referentiehuurder 

getrouwd is, wettelijk of feitelijk 
samenwoont. Deze persoon moet ook aan 
de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden 
voldoen.

LET OP : gaat u met iemand feitelijk samen-
wonen ? Dan is uw nieuwe partner pas na een 
jaar officieel huurder, op voorwaarde dat hij/
zij aan alle voorwaarden voldoet. Is dat niet 
zo ? Dan mogen jullie niet samenwonen in de 
sociale woning. 

Een bijwoner is :
- elke andere persoon die uw sociale huur-

woning mee bewoont. Hij/zij moet de 
huur overeenkomst niet ondertekenen en 
moet niet voldoen aan de voorwaarden. 
Is hij/zij meerderjarig en heeft hij/zij een 
inkomen ? Dan telt dat wel mee voor de 
huurprijsberekening.

2. 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.

Bijwoners die achterblijven hebben het recht 
om nog zes maanden na het overlijden in de 
woning te blijven wonen. Zij sluiten hiervoor 
een bezettingsovereenkomst af met Volkshaard. 
In sommige gevallen kan deze termijn ver-
lengd worden. Neem hiervoor contact op met 
de Sociale Dienst.

3. Nieuwe huurprijsberekening

Om uw huurprijs te berekenen, kijken we naar 
uw inkomen, uw gezin en uw woning. U ontving 
eind oktober een aparte brief met de uitleg over 
de nieuwe huurprijsberekening. Voor persoon-
lijke vragen, kan u onze boekhouding contac-
teren (zie pagina 8).

4. Strengere 
eigendoms-
voorwaarden

Voor 1 januari 2020 mocht u al geen woning 
of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in 
het buitenland. Deze voorwaarden worden nu 
nog strenger :
-  U mag geen woning of bouwgrond in 

erfpacht of opstal hebben of gegeven 
hebben.

-  U mag geen woning of bouwgrond in 
vruchtgebruik hebben of geven, zelfs niet 
een paar procent.

Bent u op 1 januari huurder maar voldoet u 
niet aan deze nieuwe, verstrengde eigendoms-
voorwaarde ? Dan geldt een uitzondering. U 
hoeft geen actie te ondernemen.

Er zijn ook uitzonderingen mogelijk als u een 
woning of bouwgrond erfde of geschonken 
kreeg. Contacteer hiervoor onze Sociale Dienst 
(zie pagina 8).

5. Nieuwe voorrangsregels bij 
verhuis binnen Volkshaard

Als uw gezin te groot werd voor uw woning, 
kon u vroeger met voorrang verhuizen naar een 
grotere woning. Vanaf 1 januari krijgt u alleen 
nog voorrang :
- als er door geboorte, adoptie of pleegzorg 

een kind bij komt in uw gezin. 
- als een op voorhand gemelde gezins-

hereniging gebeurt.

U krijgt dus geen voorrang meer als iemand (bij-
voorbeeld een familielid, vriend of partner) bij 
u komt inwonen.

Als u verhuist, dan mogen nieuwe kandi-
daat-huurders bij u komen kijken. We spreken 
af op welke momenten dit kan, maximaal 2 keer 
3 uur per week.

Hebt u nog vragen  
over deze veranderingen ?

U kunt alle informatie nalezen op 
www.volkshaard.be.

Aarzel ook niet om ons te contacteren. 
U vindt de contactgegevens van al onze 

diensten op pagina 8.
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Wist u dat … 
Volkshaard regelmatig 
tevredenheidsmetingen 
uitvoert ?

In 2017 organiseerde 
Volkshaard een uitgebreide 
enquête bij 350 huurders. 
We stelden vast dat jullie 
het meest tevreden waren 
over de woning zelf, de 
huurprijs en de correcte 
manier van betalen. Het 
minst tevreden waren jullie 
over de lange wachttijden 
bij herstellingen en bij 
telefonisch contact en over 
de trage communicatie 
bij renovatiewerken.

Met deze resultaten gingen 
we natuurlijk aan de slag, 
op verschillende vlakken :

- Bereikbaarheid : we 
hervormden het onthaal, 
lanceerden zitdagen op 
locatie en een online 
afsprakensysteem.

- Bewonersparticipatie : 
we lanceerden het 
project ‘Wij de Wijk’ 
(waarover meer in de 
volgende editie) en 
deze huurderskrant.

- Communicatie : er kwam 
een communicatie-
verantwoordelijke in 
dienst, een plan om 
te communiceren over 
renovatieprojecten én een 
volledig nieuwe website.

Momenteel zijn we bezig 
met het afnemen van 
tevredenheidsenquêtes 
bij 60 bewoners van de 
Hannah Arendtstraat in 
Ledeberg (Gent) en bij 333 
bewoners van de EGKS-
wijk en Warandewijk 
in Wachtebeke.

Meer info en resultaten 
kunnen jullie nalezen op 
onze website  
www.volkshaard.be.  

3VOLuit
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Elke week zetten we een van 
de buurten van Volkshaard 
in de kijker. Met deze keer : 
Hertooiebos, een wijk gelegen 
in Zwijnaarde, deelgemeente 
van Gent. Met een opvallende 
straatnaam, die niet altijd 
even vlot begrepen wordt. 
Onze medewerker van de 
Technische Dienst kan 
daarover meespreken.

Hertooiebos ? Die reactie krijg ik telkens 
weer als ik werkgewijs dit adres moet door-
geven over de telefoon. Telkens weer wordt 
aan de andere kant van de lijn het adres her-
haald. Gevolgd door een groot vraagteken. 
Vervolgens herhaalt men nog eens wat men 
meent begrepen te hebben. Hertogenbosch. 
Alsof dat deel van Zwijnaarde plots in 
Nederland zou liggen. Een lichte lach moet 
ik dan telkens weer onderdrukken. Nochtans 
is die spraakverwarring best te begrijpen. 
Ooit zou die plek Den Hertoyebosch geheten 
hebben. Ooit, dat is in de zeventiende eeuw. 

Dat alles zeg ik niet aan de telefoon. Daar 
heeft die andere geen boodschap aan. 
Daarom doe ik wat ik altijd doe. Ik splits die 
straatnaam op. Hert, zeg ik. Zoals het dier. 
Ooi, zeg ik. Zoals een vrouwelijk schaap. Dan 
nog gevolgd door een e, b, o en s. Ah ja, 
Hertooiebos, hoor ik dan blij en opgewekt 
aan de andere kant van de lijn. Eindelijk 
hebben we elkaar begrepen.

Het is wat met straatnamen. Het had noch-
tans eenvoudiger gekund. Oudstrijder
straat. Vredestraat. Zo heette Hertooiebos 
ooit. Dat was eenvoudiger geweest. Maar niks 
is voor eeuwig. Ook straatnamen veranderen. 
Na de fusie van de tien randgemeenten met 
de stad Gent kreeg Hertooiebos in 1981 zijn 
huidige naam. Weg waren alle verwijzin-
gen naar de wereldoorlogen. Met de huidige 
naam keerde men terug naar de zeventiende 
eeuw. Geschiedenis heeft zo zijn rechten.

Ook onze maatschappij verwierf een 
plaatsje in de geschiedenis van Hertooie-
bos. Daarvoor moeten we teruggaan naar 

1961. In dat jaar bouwde onze maatschappij 
in een ontwerp van L. Cottenie 34 woningen 
(ondertussen 2 verkocht) en 36 apparte
menten. Dat was het beginpunt van een 
verhaal, dat door de huurders en onze maat-
schappij samen geschreven werd.

Om dat boeiende verhaal te kunnen aanvul-
len met nieuwe hoofdstukken zijn renova
ties noodzakelijk. Nadat in 2015 de platte 
daken werden geïsoleerd en een nieuwe dak-
dichting kregen, zal in 2020 worden gestart 
met een nieuw renovatieproject. Bedoeling is 
de woningen in overeenstemming te brengen 
met de veiligheids- en oppervlaktenormen en 
met de eisen naar energiezuinigheid. Enkel 
op die manier menen wij een lange levens-
duur van onze woningen te kunnen garan-
deren. Want dat is uiteindelijk altijd onze 
betrachting, het aanbieden van een levens-
lange woonzekerheid in een aangepaste, 
kwaliteitsvolle en ecologisch verantwoorde 
woongelegenheid.

Hertooiebos, wij zijn klaar voor het vol
gende hoofdstuk.

BUURT IN DE KIJKER

U kan het aantal slaapkamers van uw 
appartement of woning niet zelf kiezen. We 
wijzen die toe volgens de regels van de ‘rati-
onele bezetting’ : het aantal personen van 
uw gezin bepaalt het aantal slaapkamers 
waar u recht op heeft.

Als alleenstaande kan u bijvoorbeeld geen 
huis met drie slaapkamers huren. Die zijn 
voorbehouden voor grote gezinnen. Maar 
ook omgekeerd geldt dit : als koppel met 
drie kinderen, kan u geen woning met één 
of twee slaapkamers huren.

 EEN PAAR VOORBEELDEN 

▸ Een alleenstaande heeft recht op  
1 slaapkamer.  
Er is wel een uitzondering :  
bij projecten waarbij minder dan 10% 
van de woningen 1 slaap kamer heeft, 
kunnen alleen staanden ook voor  
2 slaapkamers in aanmerking komen.

▸ Een koppel heeft recht op maximum  
2 slaapkamers.

▸ Een alleenstaande met twee kinde-
ren heeft recht op 3 slaapkamers.

▸ Een koppel met drie kinderen heeft 
recht op 3 of 4 slaapkamers.

Komt er een kindje bij in uw gezin ?  
Of komt er iemand (tijdelijk) bij u 
inwonen ? Dan moet u dat melden 
aan Volkshaard. Wij bekijken dan 
wat mogelijk is.

Alle regels over de rationele bezet-
ting staan beschreven in ons Intern 
Huur reglement. Dat heeft u gekregen 
en kunt u ook terugvinden op onze 
website www.volkshaard.be.

LIGGING : Gent - Zwijnaarde

BOUWJAAR : 1961

PATRIMONIUM : 36 appartementen 
en 32 woningen

ARCHITECT : L. Cottenie

Hertooiebos

Rationele bezetting

ALLE MEDEWERKERS VAN VOLKSHAARD COMMUNICEREN ZO 
DUIDELIJK MOGELIJK. MAAR DAT IS NIET ALTIJD EENVOUDIG, WANT 
ER ZIJN HEEL WAT ‘VAKTERMEN’ IN DE SOCIALE HUISVESTING. 
DAAROM LEGGEN WE ELKE KEER EEN MOEILIJK WOORD NOG EENS 
EXTRA UIT. MET ALS EERSTE : 

VOLuit 
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In elke editie van onze huurderskrant gaan we op visite 
bij een huurder. Hij of zij zorgt voor koffie, wij voor een 
lekker stukje taart. Een ideaal recept voor een goed gesprek. 
Voor deze eerste editie gingen we langs bij tweelingzussen 
Rachel en Philomène dutré (75). Zij wonen naast elkaar in de Prosper 
Cocquytstraat in Landegem (Deinze).

Zijn jullie hier in Landegem geboren ?
“Nee, we hebben eerst in Gent gewoond. Vanaf 
ons 17 jaar bleven we nog alleen over. Onze 
vader is gestorven toen we 7 jaar waren, onze 
moeder 10 jaar later. Maar we mochten alleen 
blijven wonen van de jeugdrechter. Gelukkig 
hadden we veel steun van elkaar en van onze 
buren.” 

Hoe zijn jullie dan hier in Landegem 
terechtgekomen ?
“We hadden ons eerst ingeschreven voor 
Zwijnaarde en Hansbeke, maar daar waren 
we er niet bij. Toen hoorden we dat er ook 
woningen zouden komen in Landegem, dus 
hebben we ons hier ingeschreven. We hebben 
toch wel 3 jaar moeten wachten op een woning 
van Volkshaard.”

En dan hebben jullie gevraagd om naast 
elkaar te wonen ?
“Nee, helemaal niet (lachen) ! Voor ons moest 
dat eigenlijk niet. We waren al komen kijken en 
wilden eigenlijk allebei een hoekwoning, maar 
die waren al verhuurd. Deze twee woningen 
naast elkaar waren de enige die overbleven. 
Dus blijkbaar moest het zo zijn.”

Zouden jullie iets willen veranderen aan 
jullie woning of buurt ?
“Voor ons moet er niets veranderen. Het enige 
wat we misschien wel willen, zijn meer wonin-
gen voor oudere mensen. Als wij niet meer in 
ons huis kunnen blijven wonen, waar moeten 
we dan naartoe ? We willen hier niet weg, uit 
onze vertrouwde omgeving. En ook niet weg 
van onze buren !”

Zijn er nog veel buren van in het begin ?
“We zijn hier komen wonen in januari 1984, 

dat is ondertussen al 36 jaar geleden. De 
meeste buren wonen hier ook al van toen.”

Hebben jullie veel contact met jullie buren ?
“Onze buren zijn allemaal schatten van 
mensen ! We lopen elkaars deur niet plat, maar 
als iemand iets nodig heeft, dan staan we voor 
elkaar klaar. We hebben allemaal ongeveer 
dezelfde leeftijd, maar wij zijn de oudste. Allez, 
oud-jong, of hoe zeggen ze dat (lachen) ?

Je bent maar zo oud als je je voelt, dat is 
waar !
“We sturen naar een vriendin van 80 jaar zelfs 
berichtjes via WhatsApp. Elke dag om 8 uur 
sturen we goeiemorgen, ook naar elkaar ! Altijd 
met een bewegend figuurtje of een smiley erbij. 
Zo begint onze dag altijd met een lach !”

Wat ik mij nu al de hele tijd afvraag : 
dragen jullie altijd dezelfde kleren ?
 “Ja, we spreken dat ’s avonds af (lachen) ! 
Sinds de dood van Rachels man kijken we elke 
avond samen televisie, van halfacht tot halfelf. 
Voor Philomène naar huis gaat, spreken we af 
wat we de volgende dag aandoen. En als we het 
niet meteen weten, bellen we nog eens als we 
boven voor onze kleerkast staan. Dan kiezen 
we onze kleren, halskettingen, oorringen, 
alles gelijk ! Zelfs onze pyjama’s zijn hetzelfde 
(lachen) !”

Hebben jullie tot slot nog wat wijze raad 
voor onze huurders ?
“Blijven lachen ! Dat is het belangrijkste in het 
leven. Wij lachen nog altijd even graag.”

Dat hebben we gezien vandaag, we 
hebben veel gelachen. Bedankt voor het 
aangename gesprek !

Op 
visite bij 

RACHEL EN 
PHILOMÈNE IN 

LANDEGEM

“Onze buren 
zijn allemaal 
schatten van 

mensen !”
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Per dag komt er 10 liter vocht vrij in uw woning. 
U, uw huisdieren en planten verliezen zelf vocht. 
En ook als u kookt, wast, strijkt, poetst, doucht …  
komt er vocht vrij.  
Als u uw woning niet ventileert en verlucht, blijft die 
vochtige en ongezonde lucht in uw woning hangen.  
Dit kan zorgen voor schimmel. Volg daarom de 
volgende 5 stappen om uw woning vochtvrij te houden.

1. VENTILEER UW WONING

Heeft uw woning een ventilatiesysteem ? 
Dat systeem haalt continu verse buitenlucht 
binnen en voert binnenlucht af. Kleef 
daarom ventilatieroosters of -openingen 
zeker niet dicht en zet het ventilatiesysteem 
nooit af.  Heeft uw woning nog geen 
ventilatiesysteem ? Zet dan de ramen in uw 
woning regelmatig in kiepstand of op een 
kier. Zorg voor een goede luchtdoorstroming 
door ramen tegenover elkaar open te zetten. 
Stop kieren en spleten zeker niet dicht.

2. VERLUCHT UW WONING

Zet elke dag minstens 10 minuten een raam 
open, zelfs als u een ventilatiesysteem hebt. 
Doe dit ook in de winter : de warmte in de 
woning verdwijnt niet op 10 minuten, de 
slechte lucht wel. 

3. BEPERK EXTRA VOCHT

Kook met de dampkap aan. Droog de was 
buiten. Kan dat niet ? Zet dan even een raam 
open tijdens het koken of het drogen van de 
was. 

4. VERWARM UW WONING 
OP MINSTENS 15°C

Zorg dat de temperatuur in uw huis overal 
minstens 15°C is. Vermijd koude muren en 
grote temperatuurverschillen (van te koud 
naar te warm). Dat zorgt namelijk voor 
vocht. 

5. BESTRIJD SCHIMMEL

Was schimmel direct weg met een vochtige 
doek of spons. Veeg daarna goed droog. Zet 
een raam open als u de schimmel afwast en 
draag zeker handschoenen. 
Blijft de schimmel of komt de schimmel 
terug ? Contacteer dan de Technische Dienst 
via technische.dienst@volkshaard.be.

HANDIGE  HARRY HARRIE T TE

VENTILEREN EN 
VERLUCHTEN : 
ZO DOET U DAT

ZET EVEN 
UW RAAM 
WIJD OPEN

→

Na het slapen Na het douchen  
of baden

Tijdens het poetsen

Bij het drogen van 
de was in huis

Tijdens en na het 
koken zonder goede 

dampkap

Bij het klussen en 
knutselen (lijmen en 

productgebruik)

Bij het strijken 
met stoom

Als er veel mensen 
aanwezig zijn

Na het plaatsen van  
nieuwe meubels,  

gordijnen, vloerbekleding...

GEEF VOCHT IN UW WONING GEEN KANS  
MET DIT 5 STAPPENPLAN

mailto:technische.dienst%40volkshaard.be?subject=VOLuit%20editie%201%20-%20vraag%20voor%20de%20technische%20dienst
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HET ONTHA AL
In elke editie stellen we een van onze 

diensten aan u voor.  
We beginnen met het onthaal,  

jullie eerste aanspreekpunt op ons 
kantoor in Gent of aan de telefoon.

Er zijn twee onthaal-
bediendes. Wat houdt jullie 
functie in ? 
“Kort gezegd staan wij in voor het ont haal 
van iedereen die langskomt in de Raven-
steinstraat in Gent. Als u binnenkomt, moet 
u zich eerst bij ons aanmelden. En ook als u 
naar het algemene nummer van Volkshaard 
belt, krijgt u ons aan de lijn.”

Hoe ziet jullie dag eruit ?
“Om 8 uur ’s morgens doen we de deuren 
van ons kantoor open, zodat u al kan plaats-
nemen in de wachtzaal als u een afspraak 
heeft met de boekhouding, sociale of tech-
nische dienst. In de voormiddag zijn we 
vooral bezig met het ontvangen en helpen 
van bezoekers en met het beantwoorden van 
telefoontjes.
Om 12 uur ’s middags sluit het kantoor. In 
de namiddag zijn we enkel nog telefonisch 
bereikbaar, van 13.00 tot 16.00 uur. We 
maken dan ook tijd voor de rest van ons 
takenpakket : administratie, bestellingen, 
de post, … Er is altijd genoeg te doen !”

Waarvoor kunnen 
huurders bij jullie terecht ?
“Wij staan klaar om te antwoorden op alge-
mene vragen, zowel op kantoor als via de 
telefoon. En als we zelf niet onmiddellijk 
een antwoord kunnen geven, verwijzen we 
u door naar de juiste dienst. We helpen ook 
met vragen over uw dossier, het maken van 
afspraken met een maatschappelijk assis-
tent, noem maar op.”

RAVENSTEINSTRAAT 12 - 9000 GENT
INFO@VOLKSHAARD.BE
09 223 50 45

Volkshaard is momenteel druk bezig met de totaal
renovatie van 18 woningen en 24 appartementen in de 
Koggestraat (wijk Meulestede) in Gent.  
De renovatiewerken begonnen in oktober 2018 en 
zullen volledig afgerond zijn in het voorjaar van 2021.

TOTAALRENOVATIE VAN 18 WONINGEN EN 24 
APPARTEMENTEN IN DE KOGGESTRAAT (GENT)
De renovatie neemt dus wel wat tijd in beslag, maar dat is 
normaal als je ziet wat er allemaal moet gebeuren. We renove-
ren de gevels, isoleren de daken, vernieuwen de volledige dak-
bedekking én alle technieken : de sanitaire leidingen, de elek-
triciteit, de centrale verwarming op gas, …

Bovendien wordt ook de bin-
nenafwerking aangepakt : de 
binnendeuren, keukens, badka-
mers, noem maar op. Kortom : de 
woningen ondergaan een volle-
dige transformatie.

Omdat deze renovatie zo ingrij-
pend is, konden de huurders niet 
in hun woning blijven tijdens de 
werken. Verschillende huurders 
verhuisden voor de start van de 
werken al naar een andere woning 
van Volkshaard. 

Huurders die toen wel nog in de 
Koggestraat woonden, werden uit-
gebreid ingelicht op een bewonersvergadering. Daar kregen ze 
de plannen van de architect te zien en konden ze hun persoon-
lijke vragen stellen over hun verhuis.

Zo’n verhuis is moeilijk, maar de Sociale Dienst gaat op zoek 
naar een passende oplossing voor elke huurder. Daarom 
werken we met een doorschuifsysteem : de renovatie begon in 
de woningen die leegstonden. Als die gerenoveerd zijn, verhui-
zen enkele huurders naar daar. Vervolgens worden hun huizen 
aangepakt, waarna er weer mensen kunnen verhuizen. Op die 
manier kunnen zoveel mogelijk huurders in de Koggestraat 
blijven wonen.

D I E N S T  I N  D E  K I J K E R
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WEDSTR IJD
In welke wijk – waar we momenteel 

f link aan het renoveren zijn -  
werd deze foto genomen ?

HOE NEEMT U DEEL ?
U kan uw antwoord mailen naar 
communicatie@volkshaard.be  

of opsturen naar 
Volkshaard – Dienst Communicatie, 

Ravensteinstraat 12, 9000 Gent. 

VERMELD DUIDELIJK  
uw naam, adres en telefoonnummer.

Bezorg ons uw antwoord vóór 28 februari 2019

WAT KAN U WINNEN ?
Uit alle juiste antwoorden trekken we 1 winnaar. 

Hij of  zij krijgt een  
geschenkmand vol heerlijke streekproducten,  

die we persoonlijk komen brengen. 

De winnaar komt ook met naam en foto  
in de volgende VOLuit.

TIP 
de wijk wordt ook wel eens een ‘eiland’ genoemd …

SUGGESTIES VOOR DEZE NIEUWSBRIEF ?  
Mail naar communicatie@volkshaard.be

REDACTIERAAD : Wim Backx, Lien Buyck, Martine D’Haeyer, 
Hans Heyse, Sabine Lamoral en Emmanuel Van Daele.
LAY-OUT : Ann Vermaercke - WSS
DRUK : Perka
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Hans Heyse, 
Volkshaard cvba-so, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

www.volkshaard.be 

ALGEMEEN – centraal onthaal
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

)  09 223 50 45

 :  info@volkshaard.be

ü Geopend op weekdagen tussen 8.30 en 12.00 uur

SOCIALE DIENST
)  09 233 12 43 – van maandag tot en met donderdag 

tussen 13.00 en 16.00 uur

 :  sociale.dienst@volkshaard.be

ü Op kantoor van maandag tot en met donderdag tussen 
8.30 en 12.00 uur 

 Afspraak maken - bellen of online via  
www.volkshaard.be

ZITDAGEN OP LOCATIE - ZONDER AFSPRAAK

Deinze 1e woensdag van de 
maand (9.00 - 12.00u)

Burelen OCMW, 
Stadhuis Deinze

Evergem 2e donderdag van de 
maand (9.00 - 11.30u)

Sociaal Huis,  
Sleidinge

Lochristi 3e dinsdag van de 
maand (8.30 - 11.30u)

Sociaal Huis, 
Lochristi

Maldegem 4e woensdag van de 
maand (9.00 - 11.00u)

Sociaal Huis, 
Maldegem

TECHNISCHE DIENST
)  09 223 35 28 – op weekdagen tussen 8.30 en 12.00 uur

 :  Via het meldingsformulier op www.volkshaard.be 

 :  Via mail technische.dienst@volkshaard.be 

ü Op kantoor op weekdagen tussen 8.30 en 12.00 uur

DIENST FINANCIËN EN ADMINISTRATIE 
(boekhouding)
)  09 269 49 70 – van maandag tot en met donderdag 

tussen 8.30 en 12.00 uur

 :  boekhouding@volkshaard.be

ü Op kantoor van maandag tot en met donderdag  
tussen 8.30 en 12.00 uur
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