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7  BUURT IN DE KIJKER

Deze keer staat de Driebunderputlaan 
in Melle in de kijker. Onze medewerker van de 
Technische Dienst heeft zo zijn eigen idee over 
de herkomst van deze opvallende straatnaam. 
Maar klopt dat ook ?

6  HANDIGE  
HARRY HARRIETTE

Uw bad, douche, gootsteen, toilet, … kan 
snel verstoppen. Bovendien moet u de kosten 
van de herstelling zelf betalen. Wij geven 
daarom 6 effectieve tips om verstoppingen te 
voorkomen.

3  WIST U DAT …

… Volkshaard een gloednieuwe website 
heeft ? Daarop vindt u snel de juiste informatie. 
Bovendien kunt u via de website ook technische 
defecten melden en een afspraak vastleggen 
met een maatschappelijk assistent.

5  AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
DOOR HET CORONAVIRUS

Door het coronavirus gingen we niet 
op visite bij een van onze bewoners. In plaats 
daarvan leest u welke maatregelen wij namen. 
Want we blijven bereikbaar voor u !

HUURDERSNIEUWSBRIEF Volkshaard cvba-so
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“Prachtig informatieblad ! ! Kwalitatief, 
overzichtelijk en absoluut welkom...”

“Ik heb met veel genoegen het driemaandelijkse
VOLuit-blad gelezen en vind het op bladzijde 3 zeer 

goed om bewoners in te lichten wat mag en niet mag !”

“Het boekje geeft belangrijke info aan
huurders en leest vlot !”

“Ik vind jullie tijdschriftje
VOLUIT heel TOF”

“Wat leuk dat er nu een
huurdersnieuwsbrief is ”

LENTE TIPS

DOE MEE MET DE 
LENTESCHOONMAAK !

Daar is de lente, daar is de zon ! De lente 
is het moment om uw woning grondig te 

poetsen. In één week tijd zet u uw woning 
weer in orde, met één taak of kamer per dag. 
Hieronder vindt u een handig stappenplan.

maandag : opruimen
• Ruim de woning op. 
• Gooi afval correct weg.

dinsdag : de keuken
• Ontdooi de koelkast en diepvriezer. Maak ze proper.

Vervallen producten gooit u weg. 
• Poets het aanrecht, het fornuis en de (microgolf)

oven grondig. 

woensdag : woonkamer 
• Stof grondig af.
• Stof ook lampen, schilderijen en spiegels, boven op

kasten, … af.

donderdag : stofzuigen en dweilen
• Stofzuig de woning extra grondig. Stofzuig dus ook

tapijten, de deurmat, onder de meubels, …
• Dweil de vloer. Voor een linoleumvloer gebruikt u

een vloerreiniger met lijnolie.

vrijdag : slaapkamer(s)
• Stofzuig de matrassen. Draai de matrassen om. 
• Leg propere matrasbeschermers, hoeslakens en

kussenslopen.

zaterdag : badkamer
• Ontkalk voegen, kraan, lavabo, doucheknop en 

toilet. Dat kan met citroen of azijn ! Wrijf een halve 
citroen of een doekje met azijn grondig over de kalk-
aanslag. Laat een paar minuten intrekken en spoel 
weg met heet water.

• Ook als u schimmel in het bad of de douche hebt,
kan azijn helpen.

• Ontstop het doucheputje.

zondag : ramen
• Zet alle ramen eens goed open.
• Voeg wat azijn toe aan een emmer water. Poets

de ramen hiermee. Droogmaken kan met 
krantenpapier. 

Veel succes !

Beste lezer
Voor u ligt de tweede editie van VOLuit.

Hopelijk heeft de eerste editie van onze huurderskrant 
u geboeid ? Ons team (inclusief de redactieraad) is in
elk geval opgetogen met de vele positieve reacties. Dit
bevestigt onze keuze voor een bewonerskrant.

Ook voor deze editie hebben wij enkele boeiende 
onderwerpen die we u graag voorstellen. Door de 
coronamaatregelen gingen we deze keer echter niet 
op visite bij een van onze huurders. In plaats van deze 
rubriek vindt u een overzicht van de maatregelen die we 
bij Volkshaard namen omwille van het coronavirus. We 
proberen – net als jullie – zo goed mogelijk om te gaan 
met de veranderde situatie.

De afgelopen maand kregen we bij Volkshaard nog 
triestig nieuws te verwerken : we moesten afscheid 
nemen van onze trouwe collega, Peter Van Oost, die 
overleed na een slepende ziekte. Peter was bijna 25 jaar 
in dienst bij Volkshaard. Hij was conciërge in Dennen- 
en Rozenhof, onze appartementsgebouwen aan de 
Watersportbaan. Hij werd 52 jaar.

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in 
deze moeilijke tijd. Van zodra de coronamaatregelen 
opgeheven worden, zullen we een afscheidsmoment 
organiseren voor zijn collega’s en de huurders van 
Dennen- en Rozenhof.

Vriendelijke groeten

Hans Heyse 
Directeur

Een greep uit jullie reacties 
op onze eerste editie :
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VOLKSHAARD cvba-so

Wist u dat … Volkshaard financiële ondersteuning geeft voor 
buurtfeesten ? Door het coronavirus is het onzeker of de Dag van de 
Buren – die normaal op 29 mei plaatsvindt – zal doorgaan. Maar uitstel 
is geen afstel ! Want als alles voorbij is, zal het nog zo leuk zijn om met 
de hele buurt samen te komen. Met een hapje, een drankje of misschien 
zelfs een barbecue ? En wist u dat Volkshaard jullie hierbij kan 
helpen, zowel financieel als met materiaal ? Hieronder leggen we 
uit hoe dat werkt.

1. Buurtfeesten
Organiseren jullie een receptie, eetfestijn of feestje 
voor alle huurders in de wijk ? Dan kunnen jullie 
hiervoor één keer per jaar financiële ondersteuning 
krijgen. Dit bedrag hangt af van het aantal woonge-
legenheden in de wijk.

Dit zijn de voorwaarden :
– U moet vooraf een aanvraag indienen.
– U moet aantonen hoeveel geld u uitgaf. Bezorg 

ons daarom de rekening of factuur van de 
bakker, slager, supermarkt, …

– U moet achteraf doorgeven hoeveel huurders 
aanwezig waren op het feest. We krijgen ook 
graag wat foto’s. Misschien publiceren we die 
dan wel hier in VOLuit ?

2. Materiaal
Volkshaard kan eventueel ook (in beperkte mate) 
helpen met materiaal voor jullie buurtfeesten. 

We hebben bijvoorbeeld vlaggen van Volkshaard 
of hoge tafels. Ook hiervoor moet u een aan-
vraag indienen. We bekijken dan samen de 
mogelijkheden.

3. Aanvraag indienen ?
Willen jullie graag gebruikmaken van deze onder-
steuning en een aanvraag indienen ? 
Contacteer ons dan via  
sociale.dienst@volkshaard.be  
of via 09 233 12 43 (van maandag tot en met don-
derdag tussen 13 en 16 uur).

Tip ! 
De provincie Oost-Vlaanderen en ook heel wat 
steden en gemeenten hebben een uitleendienst, waar 
jullie voordelig materiaal kunnen huren. Vergeet 
zeker niet om dit ook na te vragen ! 

Wist u dat … Volkshaard sinds kort een nieuwe website heeft ?  
Communicatie is belangrijk, dat weten we ook bij Volkshaard. Daarom lanceerden 
we niet alleen deze huurderskrant, maar ook een volledig nieuwe website.

Zowel de lay-out als de inhoud van de website 
kregen een update. U leest er belangrijke informa-
tie voor huurders, een antwoord op veelgestelde 
vragen en de laatste nieuwsupdates.

Bovendien voegden we ook enkele nieuwe func-
ties toe :
– Bij ‘onze woningen’ vindt u een kaart van 

ons werkingsgebied, waarop u het volledige 
patrimonium van Volkshaard kunt zien. Van 
Sint-Laureins, over Gent, tot in Gavere : alle 
(deel)gemeenten kregen een eigen pagina.

– U kan nu ook via de website een defect of 
een technisch probleem melden aan onze 

Technische Dienst. Vergeet zeker niet om ook 
een foto mee te sturen, dan kunnen we de uit 
te voeren werken beter inschatten.

– U kan ook online een afspraak vastleggen met 
een van onze maatschappelijk assistenten. Op 
die manier kunt u beter een geschikt moment 
kiezen en hoeft u niet lang te wachten aan de 
telefoon.  

Neem zeker eens een kijkje op de nieuwe 
website :  
www.volkshaard.be. 
Suggesties zijn ook altijd welkom via  
communicatie@volkshaard.be
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Wist u dat …
FINANCIËLE 

ONDERSTEUNING 
BUURTFEESTEN 

Hebt u een recept waarmee 
u elke keer scoort bij 
vrienden en familie ? En 
wilt u dat graag delen 
met de andere huurders 
van Volkshaard ? 

Stuur dan uw recept 
– met ingrediënten 
én een foto van het 
eindresultaat – naar  
communicatie@volkshaard.be. 

Misschien verschijnt uw gerecht 
dan binnenkort in VOLuit !
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Elke editie zetten we een van 
de buurten van Volkshaard 
in de kijker. Met deze keer : 
de Driebunderputlaan in 
Melle. Onze medewerker van 
de Technische Dienst heeft 
zo zijn eigen idee over de 
herkomst van deze opvallende 
straatnaam. Maar klopt dat 
ook ?

Soms zet een gedachte zich vast in het 
hoofd van een mens. Een idee-fixe, zoals 
het wel eens wordt genoemd. Die gedachte 
blijft steken. Gaat niet meer weg. Zo had ik 
een eigen theorie ontwikkeld omtrent de 
Driebunderputlaan. In mijn zoektocht naar 
de redenen voor die toch wel bijzondere naam 
kwam ik tot een verhaal. Ik had flarden van 
verhalen bijeengesprokkeld. Ik wist niet of 
het eindresultaat klopte. Dat hoefde niet. Ik 
geloofde het. Dat volstond.

Voor dat verhaal achter de Driebunderput laan 
keerde ik terug naar de Tweede Wereldoorlog. 
In die oorlogsjaren was het station van 
Merelbeke een belangrijke logistieke schakel 
voor de Duitse bezetter. Om die reden werd 
het station en de omgeving meermaals het 
doelwit van geallieerde bommenwerpers. 
Op drie dramatische dagen vielen tonnen 
bommen. In totaal zouden 557 burgers bij 
die bombardementen omkomen. Merelbeke, 
Gentbrugge, Ledeberg en Melle mochten 
aan den lijve ondervinden wat de tol van een 
oorlog kan betekenen.

Het eerste deel van mijn verhaal was correct. 
Daarvoor kon ik terugvallen op historische 
bronnen. Voor het vervolg van mijn verhaal 
deed ik een beroep op mijn te grote fantasie. 
Ik fantaseerde dat een driebunder een type 
bom was. Gebruikt bij de bombardementen. 
Zonder enig opzoekwerk geloofde ik dit 
stellig. In mijn hoofd zag ik de appartemen-
ten aan de Driebunderputlaan verrijzen uit 
een bomkrater. Met de naamgeving voor die 
nieuwe straat wou men hulde brengen aan de 

slachtoffers. Wou men die historische gebeur-
tenis blijvend herinneren.

Dat was mijn verhaal. Met het verstrijken 
van de jaren werd ik meer overtuigd van dat 
verhaal. Het klonk aannemelijk. Dat dacht ik. 
Tot mij werd gevraagd voor VOLuit een stukje 
te schrijven over de Driebunderputlaan. 
Dat was de eerste keer dat er twijfel in mij 
opkwam. Want wat ik schreef moest juist zijn. 
Ik ging op onderzoek uit.

Al snel bleek dat ik het bij het verkeerde eind 
had. Navraag verwees mijn verhaal naar het 
rijk der fabelen. Ik werd wakker in de reali-
teit. Die realiteit bleek vrediger. Minder bloed-
dorstig. Driebunderputlaan verwijst naar de 
drinkpoel voor dieren. Bunder was een oude 
oppervlaktemaat. Die drinkpoel zou dus drie 
bunders groot zijn geweest. Pas nu viel alles 
op zijn plaats. Nu ging ik begrijpen waarom 
onze residenties aan de Driebunderputlaan 
vernoemd waren naar een schapenras : 
Flevoland, Ijsland, Shetland en Portland. 
Toen ik nog in mijn verhaal geloofde, vond 
ik het altijd eigenaardig waarom schapen 
werden gelinkt aan bombardementen. Die 
link begreep ik nooit. Schapen verbinden 
met drinkpoelen lijkt mij inderdaad logischer.

Idee-fixen zijn niet voor eeuwig. Zij kunnen 
lang meegaan. Tot dat ene verhelderende 
moment. Dan worden die ideeën gewist. Dan 
nestelt zich in het hoofd de waarheid. Dat is 
beter. Want voor men het weet, wordt men 
de verspreider van fake news. Dat wil toch 
niemand. Zeker ik niet.

BUURT IN DE KIJKER

LIGGING : Melle, Driebunderputlaan

BOUWJAAR : 2001 & 2006 (2 fases)

PATRIMONIUM : 72 appartementen

ARCHITECT : Archipl

Driebunderputlaan

In onze appartementsgebouwen betaalt u 
als huurder elke maand een voorschot op de 
huurlasten, samen met de huishuur. 

De huurlasten zijn een aantal vaste kosten 
van het gebouw, zoals elektriciteit in de 
gemeenschappelijke delen (verlichting, 
liften,…), onderhoud en keuring van de liften, 
loon en sociale bijdrage van het schoon-
maakpersoneel en/of conciërges, onderhoud 
van ventilatie-, regenwater- en drukopvoer-
installaties, onderhoud en controle van de 
brandbeveiliging, onderhoud van de centrale 
verwarming en/of boiler, …

In de loop van de maand juni krijgt u een 
afrekening van de huurlasten van het jaar 
ervoor. Wij kijken dan of u genoeg voor-
schotten betaalde voor de werkelijke kosten 
die Volkshaard betaalde.

Er zijn twee mogelijkheden :
▸ U moet bijbetalen. De werkelijke kosten 

zijn hoger dan de voorschotten die u 
betaalde. Uw maandelijks voorschot 
zal op 1 januari van het volgende jaar 
verhogen.

▸ U krijgt geld terug. De werkelijke kosten 
zijn lager dan de voorschotten die u 
betaalde. Uw maandelijks voorschot 
zal op 1 januari van het volgende jaar 
verlagen.

BELANGRIJK OM TE WETEN :

▸ Elk appartement in het gebouw betaalt 
evenveel in de kosten, behalve voor 
water en gas/stookolie. Tenzij er een 
collectieve meter is voor water en gas :
› Bij gemeenschappelijk 

waterverbruik worden de kosten 
verrekend per gedomicilieerde 
persoon op uw adres.

› Bij appartementen met een 
tussenmeter voor water of 
collectieve verwarming op gas 
of stookolie, wordt één keer per 
jaar een individuele afrekening 
opgestuurd.

▸ Het aandeel in de kosten van de 
leegstaande appartementen wordt 
betaald door Volkshaard.

Huurlasten

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 DEZE KEER :

VOLuit 
ABC
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Door de coronamaatregelen 
moeten iedereen binnen blijven. 
Dat is niet evident. Hou daarom 
zoveel mogelijk rekening met 
elkaar en help waar het kan.

Hou rekening met elkaar
Jullie brengen veel tijd door in jullie 
woningen en appartementen. We 
rekenen erop dat alle huurders hun 
verantwoordelijkheid opnemen om zo 
weinig mogelijk overlast te veroorzaken 
voor hun buren.
▸ Probeer lawaai te beperken tot een 

minimum.
▸ Zet de radio of televisie op een 

normaal volume.

▸ Hang niet rond in de gangen. Laat ook 
niets rondslingeren.

▸ Gooi afval weg in de voorziene 
containers.

▸ Respecteer de afstand – minstens 1,5 
meter – ten opzichte van elkaar.

▸ Wees verdraagzaam.
▸ Als u toch iets stoort : praat erover, 

maar hou afstand.

Help elkaar
We merken dat heel wat buren elkaar al 
helpen, bijvoorbeeld met boodschappen. 
Dat vinden we heel fijn en moedigen we 
zeker aan !

▸ Wilt en kunt u zelf ook helpen ? 
Schrijf een kaartje of bel eens naar 
een buur die mogelijk hulp nodig 
heeft. Zo weet hij/zij dat u wil helpen.

▸ Heeft u hulp nodig ? Schrijf dan een 
kaartje, waarin u om hulp vraagt. Of 
bel één van uw buren op. Zo weet hij/
zij dat u hulp nodig heeft.

TIP
Neem zeker eens een kijkje op de website 
van uw stad of gemeente. Daar worden 
mensen die hulp nodig hebben in 

contact gebracht met mensen die hulp 
aanbieden.

OPGELET
het is niet de bedoeling dat jullie 
binnengaan in elkaars woning of 
appartement. Hoe moeilijk het ook is : 
bezoekjes moeten helaas wachten tot na 
de ‘lockdown’.

Wie contacteren bij problemen ?
Krijgt u problemen met uw buren zelf 
niet opgelost ? Of maakt u zich zorgen 
over een buur, maar kunt u zelfs niets 
doen ?
Signaleer dit dan aan onze Sociale 
Dienst.

Als u op het Rabot woont, kunt u ook 
hulp vragen aan onze flatwachter.

Gewoon nood aan een babbel ?
Hebt u nood aan een babbel ? Of hebt u 
hulp nodig, maar weet u niet bij wie u 
terechtkan ? 

Bel gerust naar onze Sociale Dienst. Zij 
bieden een luisterend oor en helpen u 
verder.

Door het coronavirus moet iedereen zijn manier van leven aanpassen.  
Samen moeten we de verspreiding van het virus zoveel 
mogelijk tegengaan. Ook bij Volkshaard nemen we daarom extra 
maatregelen. Dit doen we zolang de overheid zegt dat dit nodig is.

Algemeen
Het kantoor in Gent is momenteel 
gesloten. Er zijn geen zitdagen.
Onze medewerkers werken wel verder, 
maar vooral van thuis. We blijven voor u 
bereikbaar via e-mail en telefoon.
▸ info@volkshaard.be
▸ 09 223 50 45
Momenteel weten we nog niet hoelang 
we gesloten zullen zijn. De meest recente 
informatie kan u vinden op  
www.volkshaard.be. 

Sociale Dienst
De maatschappelijk assistenten doen 
momenteel geen huisbezoeken. Er zijn 
ook geen zitdagen op locatie en we doen 
geen verhuisbewegingen bij renovaties.
U kan de Sociale Dienst wel bereiken :
▸ via mail :  

sociale.dienst@volkshaard.be
▸ telefonisch : 09 233 12 43 – van 

maandag tot en met vrijdag tussen 
8.30 en 12.00 en tussen 13.00 en 16.00 
uur (niet op vrijdagnamiddag)

Huurders die hun opzeg gegeven hebben, 
worden gevraagd om de Sociale Dienst te 
contacteren.

Technische Dienst
Alle niet-dringende herstellingen 
worden geannuleerd en later ingepland. 
Alleen dringende interventies worden 
uitgevoerd.
In de appartementsgebouwen blijven 
onze conciërges zich inzetten om alles 
proper te houden en te ontsmetten. We 
vragen u om hen de nodige ruimte en tijd 
te geven om hun werk te doen.
U kan de Technische Dienst bereiken :
▸ via mail :  

technische.dienst@volkshaard.be
▸ telefonisch : 09 223 35 28 - van 

maandag tot en met vrijdag tussen 
8.30 en 12.00 uur. Buiten die uren 
kunnen dringende interventies 
doorgegeven worden via het algemeen 
nummer 09 223 50 45

▸ via het meldingsformulier op onze 
website

Dienst Financiën & Administratie 
(boekhouding)
U kan de Financiële Dienst bereiken :
▸ via mail :  

boekhouding@volkshaard.be 
▸ telefonisch : 09 269 49 70 - van 

maandag tot en met donderdag tussen 
8.30 en 12.00 uur

Dienst Projecten
In sommige wijken zijn momenteel 
renovaties aan de gang. Die worden 
voorlopig stilgezet. Hoelang dit zal duren, 
kunnen we op dit moment nog niet 
voorspellen. Er zullen voorlopig ook geen 
verhuisbewegingen gebeuren.

Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, blijft het belangrijk om 
de hygiënemaatregelen na te leven. Die 
vindt u op de laatste pagina.

AANGEPASTE 
DIENSTVERLENING 

DOOR HET 
CORONAVIRUS

Hou rekening 
met elkaar 
en help waar 
het kan
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TOCH EEN 
VERSTOPPING ? 

WAT NU ?

Uw bad, douche, gootsteen, toilet, … kan snel 
verstoppen. Bovendien staat u zelf in voor de 
herstelling en moet u de kosten zelf betalen. U kunt 
verstoppingen dus best voorkomen. Wij geven 6 
effectieve tips.

1. HET TOILET IS GEEN 
VUILNISBAK 

Gebruik het toilet waarvoor het dient. 
Toiletpapier mag in het toilet, maar gebruik 
er ook niet té veel. 
Luiers, maandverband, tampons, condooms 
en vochtige doekjes mogen niet in het toilet. 
Pas ook op met wc-blokjes : die kunnen 
loskomen en in het toilet vallen. 

2. GOOI ETENSRESTEN 
IN DE VUILNISBAK

Nog etensresten op borden of in pannen ? 
Verwijder ze met een stukje keukenpapier en 
gooi ze in de vuilnisbak. Spoel etensresten 
niet door de gootsteen of het toilet. Dit geldt 
ook voor soep en saus. 

3. GEBRUIK EEN ZEEFJE 
Etensresten in de gootsteen of haartjes in 
het bad kunnen zorgen voor verstopping. 
Gebruik een zeefje in de afvoerputjes. 
U koopt dit in de supermarkt of in een 
doe-het-zelfzaak.
Met een zeefje komt vuil niet in de leidingen. 
Maak de zeefjes ook regelmatig proper. 

4. SPOEL ZEEPRESTEN GOED WEG
In uw gootsteen, bad of douche blijven 
vaak zeepresten achter. Die kunnen blijven 
samenplakken in de leidingen. Spoel 
zeepresten daarom altijd goed door met 
warm water.

5. BRENG GEBRUIKT FRIETVET 
NAAR HET CONTAINERPARK

Olie en vet, zoals frietvet, blijven in de 
leidingen zitten. Daardoor raakt alles 
verstopt. Giet olie of gebruikt frietvet 
nooit door de gootsteen, het toilet of 
andere leidingen. Breng dit altijd naar het 
containerpark. 

6. ONDERHOUD UW 
LEIDINGEN GOED

Voorkomen is beter dan genezen, dus een 
goed onderhoud is belangrijk.
Soda of zuiveringszout helpt uw leidingen 
proper te houden. U koopt dit in de 
supermarkt. Meng 1 hoeveelheid soda met 8 
hoeveelheden heet water. Giet dit mengsel ’s 
avonds door de gootsteen. De volgende dag 
spoelt u de leiding nog even met wat water. 

HANDIGE  HARRY HARRIE T TE

VOORKOM VERSTOPPINGEN VAN UW 
LEIDINGEN MET DEZE 6 TIPS

KUNT U ZELF UW LEIDING  
NIET ONTSTOPPEN ?

U woont in een huis
Vraag dan aan een vakman om de verstopping op te lossen.  
De kosten hiervoor zijn altijd ten laste van de huurder.

U woont in een appartement
U kunt de Technische Dienst contacteren :
• telefonisch : 09 223 35 28 - van maandag tot en met vrijdag 

tussen 8.30 en 12.00 uur.
• via mail : technische.dienst@volkshaard.be
• via het meldingsformulier op www.volkshaard.be 
Ook hier zijn de kosten ten laste van de huurder.

De verstopping doet zich vaak voor 
ter hoogte van de reukafsnijder (de 

“siphon”). U kunt dit zelf proberen te 
ontstoppen met een ontstoppingspomp of 

een rubberen ontstopper.

MAAK ECHTER NOOIT 
DE SCHROEF LOS VAN 
DE AFVOERPLUG (de 
“crepine”)  !  
De afvoer komt dan los en 

zo ontstaat een lek.

http://09 223 35 28
mailto:technische.dienst%40volkshaard.be?subject=VOLuit%20editie%202%20%E2%80%93%20Vraag%20voor%20de%20technische%20dienst
http://www.volkshaard.be


VOLKSHAARD cvba-so

SOCIALE DIENST
In deze editie stelt diensthoofd 

Koen Van de Velde de Sociale Dienst 
aan u voor.

Met hoeveel werken jullie 
op de Sociale Dienst ?
“In totaal zijn we met 9, zowel maatschappe-
lijk assistenten als administratieve krachten. 
Samen staan we klaar om alle (kandidaat-)
huurders van Volkshaard te helpen en te 
begeleiden.”

Waarvoor kunnen huurders 
bij jullie terecht ?
“De 2 maatschappelijk assistenten van de kan-
didatenwerking informeren kandidaat-huur-
ders zo goed mogelijk en volgen hun dossiers 
op. Als een woning leegkomt, kijken zij wie 
als volgende op de wachtlijst staat, of deze 
persoon nog in aanmerking komt, …
De 2 andere behoren tot de bewonerswer-
king. Zij gaan op huisbezoek bij huurders die 
hulp nodig hebben, bieden ondersteuning bij 
verhuisbewegingen, volgen overlastdossiers 
op, ... Ze werken ook samen met flatwachter 
Bert, die vooral in de Gentse Rabotwijk aan 
de slag is.
Er zijn ook 3 administratieve krachten, die 
zorgen voor de administratieve opvolging van 
dossiers. Denk maar aan de verwerking van 
inschrijvingsformulieren, de toewijzing van 
garages en sleutelafgiftes. Zij doen ook de 
contractbesprekingen met nieuwe huurders.”

En wanneer zijn jullie 
bereikbaar voor de 
huurders ?
“Elke maatschappelijk assistent houdt 
één voormiddag per week zitdag in Gent. 
Daarvoor moet u een afspraak maken, via de 
website of telefonisch. Eén keer per maand 
houden ze een zitdag op locatie, in Deinze, 
Evergem, Lochristi of Maldegem. Daar bent u 
zonder afspraak welkom.
Van maandag tot en met donderdag is er ’s 
middags ook een telefonische zitdag. Tussen 
13 en 16 uur kunt u ons bellen met uw vragen.”

RAVENSTEINSTRAAT 12 - 9000 GENT
SOCIALE.DIENST@VOLKSHAARD.BE

09 233 12 43

Het Donzapark in Deinze is niet alleen een project van 
Volkshaard, maar het resultaat van een mooie samen-
werking tussen zowel private als publieke bouwheren. 
Het wordt zelfs gezien als een extra dorpje, want in het 
Donzapark zullen uiteindelijk 300 mensen wonen.

Al in 2003 bouwde Volkshaard Rekkelinge I in de Désiré Delcroix-
straat. Dit ontwerp van Avapartners bestaat uit 39 aanleun f lats 
met rechtstreekse verbinding naar het woonzorgcentrum.

Vanaf 2013 werd de site achter het woonzorgcentrum ontwikkeld. 
In een eerste fase bouwde Durabrik 58 koopflats voor senioren. 
In september 2017 volgde het woonzorgcentrum Karel Picqué, 
dat een deel van het oude rusthuis verving en 78 kamers telt.

B e g i n  2 0 1 8  n a m e n  h u u r d e r s 
van Volkshaard de 51 f lats  van 
Rekkelinge II - ook een ontwerp 
van Avapartners – in gebruik. Er 
zijn 23 seniorenappartementen met 
1 of 2 slaapkamers. De 28 andere 
flats zijn voor zorgbehoevende maar 
zelfredzame personen. De bewoners 
hebben een eigen terras en kunnen 
gebruikmaken van de ondergrondse 
parkeergarage en fietsenberging. 

Op dit moment realiseert het OCMW van Deinze nog eens 24 
sociale huurf lats. Daarna volgen nog 26 bijkomende assisten-
tiewoningen, die klaar moeten zijn in 2023.

Maar het Donzapark is meer dan enkel bakstenen, want de appar-
tementen kijken uit op een groen park. Niet alleen met gras en 
bloemen, maar ook met hier en daar een vijvertje. Er zijn ook 
bankjes voorzien, waar de bewoners tot rust kunnen komen.

En gezellig samenkomen, dat kan ook ! In het Grand Café van het 
woonzorgcentrum kunnen de bewoners iets drinken of lunchen, 
en ook buurtcentrum De Rekkelinge ligt vlakbij. Dat maakt het 
voor de senioren makkelijker om met elkaar in contact te blijven. 

D I E N S T  I N  D E  K I J K E R

P
R

O
JE

C
T

 I
N

 D
E

 K
IJ

K
E

R

DONZAPARK
IN DEINZE

Rekkelinge I

Rekkelinge II

7VOLuit

mailto:sociale.dienst%40volkshaard.be?subject=VOLuit%20editie%202%20-%20vraag%20voor%20de%20sociale%20dienst
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Was je handen 
regelmatig en grondig 

met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf thuis 
als je zelf 
ziek bent.

Gebruik papieren 
zakdoekjes 

en gooi ze weg in 
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van 

je elleboog. 

Vermijd 
handen 

geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan 

met je handen.

Vermijd nauw 
contact met 
personen die 

ziek zijn.

DRAAG ZORG
VOOR JEZELF

EN ZO OOK
VOOR ANDEREN.

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

WEDSTR IJD
In onderstaande woordzoeker moet u 16  

van onze wijken wegstrepen.  
Die kunnen zowel horizontaal, verticaal als 

diagonaal staan. En ook achterstevoren ! 
Het woord dat overblijft, is de oplossing.

BERNT BIJLOKESTRAAT DONZAPARK 
GEUZENBERG HERTOOIEBOS MOERKENSHEIDE 
 NEERHEIDE PAARDEKERKHOF PLANETENWIJK 

PRIESTERAGE ROMMELSWEG TUINWIJK 
VIERMEERSEN VOGELZANG WALLENBULK 

WESTVELD

OPLOSSING 

HOE NEEMT U DEEL ?
U kan uw oplossing 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 31 mei 2020

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

Hij of  zij krijgt een  
geschenkmand vol heerlijke streekproducten,  

die we persoonlijk komen brengen. 

Carlos Lippens uit Lovendegem  
was de winnaar uit onze eerste editie. 

Door de coronamaatregelen konden we zijn 
geschenkmand nog niet overhandigen, maar 

dit zal zo snel mogelijk gebeuren !

TIP 
ook de oplossing is een wijk van Volkshaard…

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 

MEER INFO OP WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE
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