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7  PROJECT IN DE KIJKER

Deze keer staat het project in de 
Zwanestraat in Nazareth in de kijker. 
We bouwden er 30 aanleunflats bij het 
woonzorgcentrum Wielkine. Die zijn bedoeld 
voor mensen die zorgbehoevend zijn, maar wel 
nog zelfstandig kunnen wonen.

6  HANDIGE  
HARRY HARRIETTE

Een brand kan snel uitbreken en brengt 
veel schade met zich mee. Het is dan ook 
belangrijk dat we samenwerken om brand te 
voorkomen. We geven daarom enkele tips voor 
een brandveilige woning of appartement.

5  HET EINDE VAN EEN ZOMER

Door het coronavirus gingen we niet 
op visite bij een van onze huurders. In plaats 
daarvan stonden we even stil bij het einde van 
de zomer.

3  WIST U DAT …

… het bedrag van uw huur elk jaar 
op 1 januari verandert? Bovendien werd de 
huurprijsberekening vorig jaar aangepast. 
Daarom leggen we graag nog eens uit hoe dit 
exact in zijn werk gaat.

HUURDERSNIEUWSBRIEF Volkshaard cvba-so
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“Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf, 
herdenken de mensen in Libanon de vreselijke 
ontploffing in Beiroet die duizenden huizen in een 
klap heeft verwoest. Velen lieten hierbij ook het 
leven of werden zeer ernstig gekwetst.

Kun je je dat voorstellen? Je bent aan het koken, 
aan het strijken, aan het poetsen, je baby aan het 
verschonen, TV aan het kijken, een berichtje aan 
het versturen … en plots wordt alles weggeblazen. 
Je ligt of staat letterlijk op straat. Je bent van het ene 
op het andere moment dakloos en ongeveer alles 
kwijt.

Gedurende 20 jaar volgde ik met grote 
belangstelling, als pastor van de Christelijke 
Arbeidersbeweging, het verhaal van Het Volk, een 
zeer ijverige sociale huisvestingsmaatschappij. 
In de loop van tientallen jaren zorgde zij voor 
duizenden mensen voor een betaalbaar dak boven 
hun hoofd. Velen moesten lang geduld oefenen. 
De wachtlijsten zijn immers lang voor wie een 
sociale woning wil verwerven. Dikwijls zag ik het 
geluk van of hoorde ik het verhaal over mensen die 
eindelijk een huis werden toegewezen. Gedaan met 
te klein, ongezond, te duur wonen.

Het geduldig uitkijken naar, loonde uiteindelijk: 
een veilig dak boven je hoofd, een plek waar je een 
thuis kunt maken, een eigen stek met voldoende 
comfort, met een eigenaar die probeert zorg te 
dragen en bij wie je meestal een luisterend oor 
vindt. Een huurwoning die ook je bankrekening 
niet leegblaast, in een buurt waar je zelf als 
bewoner iets kunt betekenen voor je buren.

Ondanks schoonheidsfouten kon ik na 20 jaar 
aandachtige aanwezigheid in de bestuursorganen 
zeggen: “Ik ben fier op wat Volkshaard en Kleine 
Landeigendom hebben gepresteerd. Een veilig dak 
boven het hoofd realiseren voor zoveel mensen 
is een grote bijdrage aan de kwaliteit van onze 
samenleving.”

André Quintelier

Beste huurder 
Beste stakeholder 
van Volkshaard
Ondertussen zijn we al aan editie nr. 4 toe. De vele 
positieve en opbouwende reacties moedigen ons aan om 
verder op deze ingeslagen weg verder te gaan.

Inmiddels is de visitatiecommissie ook langsgekomen 
in onze organisatie. Men beoordeelde onze prestaties 
tijdens de periode van 2014 tot heden. In een later 
nummer komen we hierop zeker terug.

Verder is er nog heugelijk nieuws te melden. Onze 
communicatieverantwoordelijke Lien Buyck is de trotse 
mama geworden van een flinke dochter, Lenie. Dit kan 
mogelijks betekenen dat dit nummer van VOLuit er 
lichtjes anders uit ziet. Maar de redactieraad houdt de 
eer hoog.

Wij wensen jullie een fijne herfst en 
aangename winter toe en tevens een goede 
voorbereiding van de eindejaarsfeesten.

Vriendelijke groeten

Hans Heyse 
Directeur
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Wist u dat … het bedrag van uw huur elk jaar op 1 januari 
verandert? Bovendien besliste de Vlaamse Regering vorig jaar om 
de huurprijsberekening aan te passen. Daarom leggen we graag nog 
eens uit hoe dit exact in zijn werk gaat.

Wist u dat
DE BEREKENING 

VAN UW  
HUURPRIJS
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Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar uw 
inkomen, de marktwaarde van de woning, uw gezin 
en de kwaliteit van de woning.

Voor wie in een appartement woont, komt daar nog 
een maandelijks voorschot op de huurlasten bij.

Uw huurprijs ={
 inkomen / 55
– gezinskorting 
– patrimoniumkorting 
+ energiecorrectie
(+ eventuele huurlasten)

Marktwaarde

We bepalen de waarde van de woning aan de hand 
van de sociale huurschatter. Dit schattingsmodel 
kijkt onder andere naar de ligging van uw woning, 
het aantal slaapkamers en het bouwjaar. 

U betaalt nooit minder dan de minimale huurprijs, 
die afhangt van deze marktwaarde. Maar u betaalt 
ook nooit meer dan wat iemand voor een vergelijk-
bare woning op de private huurmarkt betaalt. 

Inkomen

Uw inkomen bepaalt voor een groot deel de huur-
prijs. We houden rekening met het inkomen van de 
huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Alleen 
het inkomen van meerderjarige kinderen die nog 
kinderbijslag krijgen, tellen we niet mee.

We kijken naar wat u verdiende in het jaar waarop 
uw meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. 
Dat noemen we het referentie-inkomen. Als u en uw 
gezin geen referentie-inkomen hebben, kijken we 
naar jullie huidige inkomsten.

Het geïndexeerde inkomen delen we door 55. Als 
u en uw gezin meer verdienen dan de inkomens-
grenzen, dan betaalt u een iets hoger aandeel. Dan 
delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55. Dit heet 
de solidariteitsbijdrage.

Gezinssamenstelling

U krijgt een korting van 19 euro per kind of persoon 
ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs 
heet de gezinskorting. De korting wordt verdubbeld 
als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Voor elk kind dat op regelmatige basis verblijft in de 
woning maar er niet gedomicilieerd is, ontvangt u 

eveneens 19 euro korting. Als uw 
partner ook in een sociale woning 
woont, dan ontvangt u slechts een 
halve gezinskorting voor dit kind.

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit 
hangt af van de marktwaarde van de woning.

Hoe goedkoper uw woning op de huurmarkt zou 
zijn, hoe groter de korting die toegekend kan 
worden. Dat heet de patrimoniumkorting.

Energiecorrectie

Als wij extra geld hebben geïnvesteerd om uw 
woning energiezuiniger te maken, dan verbruikt u 
minder energie. Zo bespaart u geld op het gebruik 
van verwarming en warm water.

Om die investering terug te verdienen, rekenen we 
een maandelijkse toeslag aan. Dit heet de energie-
correctie. Het bedrag van deze toeslag berekenen 
we volgens de regels die de Vlaamse Regering 
vastlegde. 

Extra huurlasten

Soms betaalt u bovenop de huur nog extra maande-
lijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld het onderhoud van 
gemeenschappelijke delen van een appartements-
gebouw, het onderhoud van liften, ...

U betaalt elke maand een voorschot op de huurlas-
ten. Jaarlijks is er een afrekening.

Vermindering onroerende 
voorheffing
Hebt u twee kinderen of meer ten laste of bent u 
of iemand van uw gezin ernstig gehandicapt? Dan 
komt u misschien in aanmerking voor de vermin-
dering onroerende voorheffing. Dit is een vermin-
dering op de grondlasten die onze maatschappij als 
eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken 
het bedrag met de sociale korting. U krijgt het 
hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale 
korting, ofwel de vermindering op de onroerende 
voorheffing. 

Een antwoord 
op een aantal 
veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik 
mijn nieuwe huurprijs?

De nieuwe huurprijzen 
worden begin – half 
december verstuurd.

Vanaf wanneer 
moet ik het nieuwe 
bedrag betalen?

U moet de nieuwe 
huurprijs betalen 
vanaf 1 januari 2021.

Let op: als u uw 
huur betaalt met een 
bestendige opdracht 
bij de bank, moet u het 
bedrag laten aanpassen. 
Ga dus zo snel mogelijk 
naar uw bank met 
het nieuwe bedrag. 

Nog vragen?

In de loop van 
december organiseert 
de Dienst Financiën 
en Administratie 
telefonische 
contactmomenten en 
zitdagen om op uw 
vragen te antwoorden. 
U zal hierover meer 
informatie vinden in de 
brief met uw concrete 
huurprijsberekening.

3VOLuit



Elke editie zetten we een van 
de buurten van Volkshaard 
in de kijker. Met deze keer: de 
Ahlhornstraat in Evergem. 
Onze medewerker van de 
Technische Dienst ging op 
zoek naar de betekenis van 
deze opvallende straatnaam.

Straatnamen? Vaak lijkt het een evidentie. 
De Kerkstraat brengt ons naar de kerk. De 
Dorpstraat is één van de centrale assen in 
een dorp. De Noordlaan situeert zich in het 
noorden van een stad of gemeente, terwijl we 
de Zuidlaan in het zuiden moeten zoeken. 
Dat alles lijkt de evidentie zelve. Maar 
heel soms wordt het moeilijker. Zoals de 
Ahlhornstraat. Aanknopingspunten lijken 
niet te bestaan. Toch niet voor een buiten-
staander. Toch niet voor iemand die zich net 
komt vestigen in Evergem. Nochtans moet er 
een reden bestaan waarom men terugvalt op 
een dergelijke, niet voor de hand liggende 
straatnaam. Onderzoek dringt zich op.

Evergem heeft zich internationaal op de 
kaart gezet. Via vele samenwerkings-
verbanden. Sinds 2003 onderhoudt de 
gemeente een stedenband met Guaranda in 
Ecuador. In 2008 ging de gemeente een offi-
ciële vriendschapsband aan met het Poolse 
Stalowa Wola. Nog veel vroeger, in 1974, ver-
broederden Evergem en Groβenkneten. 
In die Duitse gemeente dienen we de 
reden te zoeken voor die toch wat vreemde 
straatnaam.

Ahlhorn blijkt een deelgemeente te zijn 
van Groβenkneten. Het grote mysterie is 
opgelost. Met die oplossing verdwijnt het 
vreemde. Want pas als wij het vreemde 
kennen, wordt het vertrouwd. Toch is mijn 
honger nog niet echt gestild. Ik wil meer 
weten. Ik graaf dieper en kom uit bij dat 
Duitse onehitwonder. Trio, onderdeel van 
de Neue Deutsche Welle, scoorde in 1982 een 
internationale hit met Da Da Da. Die band 
had zijn wortels in Groβenkneten. Sinds ik 
dat weet, kan ik Ahlhornstraat niet meer 
zeggen zonder dat liedje te zingen/neuriën. 

Als een hond van Pavlov herhaal ik bijna 
eindeloos die drie korte woordjes.

Nog is mijn honger niet gestild. Ik graaf nog 
dieper. Ik kom uit bij het vliegwezen. Want 
wat blijkt? Ahlhorn blijkt een ankerpunt te 
zijn in de geschiedenis van de luchtvaart. De 
militaire luchtvaart. Gedurende de Eerste 
Wereldoorlog was er in Ahlhorn een basis 
gevestigd voor zeppelins. Na de Tweede 
Wereldoorlog was het tot 1958 een vliegba-
sis voor het Britse Royal Air Force. In dat jaar 
werd de basis overgedragen aan de Duitse 
Bundeswehr. Momenteel herbergt de site 
geen vliegtuigen meer. De basis kreeg een 
andere bestemming. Als onderdeel van de 
Energiewende werden op de site zonnepa-
nelen geplaatst.

Toch is dit nog niet alles. Er is nog dat ene 
ding. Een herinnering aan de Koude Oorlog. 
Aan tijden waarin ijzeren gordijnen nog 
scheidingsmuren waren. Bij Ahlhorn was 
een deel van de Autobahn A29 ingericht als 
snelweg-noodvliegveld. U hoort het don-
deren in Keulen? Het lijkt nochtans eenvou-
dig. De bedoeling is dat militaire vliegtuigen 
ook na vernietiging van hun vliegbases een 
plaats hebben om te landen. Hiertoe werd 
een recht stuk snelweg verstevigd en 
nagenoeg egaal aangelegd, met gemakke-
lijk te verwijderen vangrails, zonder kabels 
en andere hindernissen in de buurt en met 
taxibanen en een platform.

Ahlhornstraat? De straat voert mij terug naar 
vroegere tijden. Tegelijk besef ik dat ook 
achter die vreemde naam betekenis schuilt. 
Alles heeft zo zijn redenen. Alleen moeten 
we soms wat dieper graven om tot begrip te 
komen.

BUURT IN DE KIJKER

LIGGING : Evergem, Ahlhornstraat

BOUWJAAR : 2014

PATRIMONIUM :  
24 appartementen en 5 woningen

ARCHITECT :  
Architectenbureau Bressers

Ahlhornstraat

Sociale woningen zijn in principe bestemd 
voor iedereen die voldoet aan de toelatings-
voorwaarden. Die staan beschreven in het 
Kaderbesluit Sociale Huur. Zo mag u bij-
voorbeeld geen eigendom hebben en mag 
uw inkomen niet te hoog zijn.

Een gemeente kan echter ook beslissen om 
woningen met voorrang toe te wijzen aan 
bepaalde doelgroepen. Het gaat dan om 
doelgroepen die specifieke problemen onder-
vinden om een aangepaste en betaalbare 
woning te vinden op de lokale woningmarkt. 

Denk maar aan woningen voor ouderen of 
personen met een handicap.

Om voorrang te kunnen verlenen aan een 
doelgroep, moet de gemeente een doel-
groepenplan opstellen. Dit plan moet infor-
matie bevatten over de doelgroep, over de 
lokale woningmarkt en de specifieke noden, 
over eventuele omkadering en over de con-
crete uitvoering.

Let wel: het gaat steeds om een voorrang 
voor deze doelgroepen. Het is dus niet zo 
dat de woningen voorbehouden worden 
voor de doelgroep. Als er niemand meer 
van de doelgroep op de wachtlijst staat, 
wordt er toegewezen aan een ‘gewone’ 
kandidaat-huurder.

Bij Volkshaard geven Gent, Wachtebeke, 
Aalter, Lochristi, Lievegem, Nazareth, 
Deinze, Destelbergen, Zulte, Melle en De 
Pinte voorrang aan bepaalde doelgroepen. 
Die staan beschreven in lokale toewijzings-
reglementen, die een aanvulling zijn op het 
Intern Huurreglement. Dat kan u nalezen op 
www.volkshaard.be.  

Doelgroepen

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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’t Is weer voorbij die mooie zomer. Aan dat 
liedje van Gerard Cox moet ik deze dagen 
vaak denken. Met een gevoel van heimwee 
malen die woorden in mijn hoofd. Ik kan het 
niet helpen. Het is zo. De zomer is voorbij. 
Ontkennen kan ik niet. Ik merk het als ik om 
mij heen kijk. Felle kleuren worden geleide-
lijk aan iets minder fel. Korte mouwen worden 
geleidelijk aan iets minder kort. Hetzelfde 
gebeurt met de korte broeken. Hetzelfde 
gebeurt met korte rokjes. Ik merk het als ik ’s 
morgensvroeg de gordijnen opentrek. Donker. 
Ik merk het als ik ’s avonds op terras nog een 
boek wil lezen. Al vroeger moet ik naar binnen 
om onder een lamp verder te lezen. Donker. 
Het licht krimpt in. Het donker breidt uit. 
Anders gezegd, de dagen worden korter. Toch 
is het niet enkel de lengte der dingen die mij 
het einde van de zomer meldt. Ik zie het ook in 
andere dingen. Buitenactiviteiten worden bijna 
tot nul herleid. Joggers? Fietsers? Wandelaars? 
Zij lijken van de aardbol verdwenen. Slechts 
die enkele diehards houden vol. Op strand 
die ene verloren hond met daarachteraan zijn 
net zo verloren baasje. Het buitenleven trekt 
zich terug. Het buitenleven wordt kleiner. 
Miniemer. Het binnenleven wordt groter. 
Belangrijker.

We verliezen dingen. Tegelijk winnen we 
dingen. Eén seizoen glijdt weg. Drie seizoenen 
treden in de plaats. Herfst. Winter. Lente. Elk 
seizoen gekenschetst door zijn eigenheid. Door 
zijn schoonheid. In het klassieke meesterwerk 
De Vier Seizoenen herinnert Vivaldi ons aan 
die wonderlijke pracht. Aan het heerlijke spel 
van de seizoenen. Het zou dus jammer zijn 
ons tot een winterslaap te laten verleiden. We 
moeten wakker blijven. Om ons te laten char-
meren door die andere dingen. Een warme kop 
chocolademelk. In de zetel onder een gezellig 
fleecedekentje. Een flinke en natte herfstwan-
deling. Het veranderende kleurenspel in de 

bossen. Nieuw te ontdekken ovenschotelge-
rechten. Sneeuwballengevecht met vrienden. 
Met de kinderen. Een brief aan Sinterklaas. 
Misschien ook aan de Kerstman. De mooiste 
pompoen voor Halloween. 

Even waren we weg van huis. Zo voelde het. 
De zomer riep ons naar buiten. Met corona was 
het allemaal minder evident. Toch vonden wij 
manieren om buiten te komen. Op ons terras. 
In onze tuin. In een stadspark. Aan zee. Op 
strand. Voor enkele maanden werd buiten 
onze thuis. Buitenmensen waren wij. Met het 
einde van de zomer richten wij ons terug op 
binnen. Alvorens we binnengaan, schud-
den wij dat buitenleven van ons af. Wij 
nestelen ons binnen. Binnen wordt opnieuw 
onze thuis. Opnieuw ontdekken we binnen 
die f ijne plaatsen. Die favoriete plekken. 
Opnieuw richten wij ons huis in. Wij maken dat 
huis, dat wij bijna vergeten waren, opnieuw tot 
het onze. Wij heroveren. Wij palmen in.

Zo gaat het elke keer weer. Van buiten naar 
binnen. Van binnen naar buiten. Wij schakelen 
elke keer. Soms bewust. Soms onbewust. Maar 
wij doen het. Omdat wij begrijpen dat elk einde 
ook een nieuw begin betekent. Het einde van 
de zomer kondigt het begin van een nieuwe 
zomer aan. Dat verlangend uitkijken dooft de 
heimwee. Dat verlangend uitkijken leidt ons 
welgezind en blij naar dat nieuwe begin. 

U zal het misschien begrepen hebben. Ik ben 
een fan van de zomer. Het is mijn favoriete 
seizoen. Maar dat neemt niet weg dat ik uit 
elk seizoen een schoonheid tracht te puren. 
Dat ik uit elk seizoen zo veel mogelijk mooie 
momenten tracht te halen. Dat kan. Dat lukt. 
Dat weet ik. Dat gezegd zijnde ga ik nu dat 
warme kopje chocolademelk drinken. Of ga ik 
toch nog genieten van een hopelijk wonder-
mooie nazomer?

“elk einde 
betekent ook 

een nieuw 
begin”

Het einde van een zomer

5VOLuit



20.000. Zoveel woningbranden zijn er elk jaar in 
België. Een brand kan snel uitbreken en brengt 
veel schade mee. Het is dan ook belangrijk dat we 
samenwerken om brand te voorkomen.

1. WEES VOORZICHTIG MET VUUR

Blijf bijvoorbeeld altijd in de buurt van 
brandende kaarsen en hou ze uit de buurt 
van brandbaar materiaal. Bewaar lucifers 
buiten het bereik van kinderen.

2. BLIJF BIJ DE KOOKPOTTEN 
ALS U KOOKT

En zet het vuur, de oven en elektrische 
toestellen altijd af als u weggaat uit de 
keuken.

3. ROOK ZOVEEL MOGELIJK BUITEN

Zorg er ook voor dat uw sigaretten altijd 
goed uit zijn.

4. ONDERHOUD UW ROOKMELDER

Stofzuig 1 keer per maand voorzichtig de 
rookmelder. Test daarna via de testknop. 
Is de batterij van de rookmelder leeg? Dan 
moet u die als huurder zelf vervangen.  
Is er nog geen rookmelder? Verwittig 
dan onmiddellijk onze technische 
dienst.

5. ZET ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
UIT ALS U ZE NIET GEBRUIKT

Sommige toestellen kunnen namelijk heel 
warm worden. Zorg er ook voor dat u ’s 
nachts geen toestellen oplaadt.

3 EXTRA TIPS VOOR BRANDVEILIGE 
APPARTEMENTEN

6. HOU BRANDWERENDE 
DEUREN ALTIJD DICHT

De branddeuren in de gangen houden 
brand en rook tegen, zodat die zich niet in 
het gebouw kunnen verspreiden. Als u de 
deuren open zet, dan werken ze niet meer.

7. HOU DE GANG, NOODUITGANG  
 OF VLUCHTTRAPPEN IN 

UW GEBOUW VRIJ

U mag hier dus geen afval, meubelen of 
andere spullen zetten. Zo kan iedereen snel 
vluchten als er toch brand zou uitbreken in 
het gebouw.

8. RESPECTEER BRANDDETECTIE, 
BRANDBLUSAPPARATEN, 

NOODVERLICHTING EN WEGWIJZERS!

Bij brand in het gebouw tonen die namelijk 
hoe u en uw buren het gebouw veilig kunnen 
verlaten. Het is dus belangrijk dat ze op hun 
plaats blijven hangen. 
Is er toch iets verdwenen? Meld dit dan aan 
Volkshaard.

HANDIGE  HARRY HARRIE T TE

8 TIPS VOOR EEN BRANDVEILIGE 
WONING OF APPARTEMENT

WAT KAN U DOEN? 

Brand voorkomen is beter dan brand blussen. Gewone 
dingen, zoals koken, kunnen brand veroorzaken als je 

niet alert bent. Wees slim met vuur. Als we allemaal goed 
opletten, wordt de kans op brand heel klein. 

ZO HELPT U 
MEE AAN DE 

BRANDVEILIGHEID 
IN UW WONING OF 

APPARTEMENT

Voorzichtig met vuur Blijf bij de 
kookpotten

Rook buiten

Elektrische toestellen 
uit

Gang, nooduitgang, 
vluchttrappen vrij 

houden

Onderhoud de 
rookmelder

Brandwerende 
deuren dicht

Respecteer alle 
brandhulpmidddelen
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TECHNISCHE DIENST
In deze editie stelt diensthoofd Peter de 

Technische Dienst aan u voor.

Met hoeveel werken jullie op de 
Technische Dienst? En wat doen 
jullie precies?
“In totaal zijn we met 47 op onze dienst, verdeeld over 
verschillende functies. 
Zo zorgt onze ploeg arbeiders voor alle technische 
herstellingen die moeten gebeuren door slijtage, ouder-
dom of overmacht van uw appartement of woning. Onze 
ploeg conciërges is dan weer verant woordelijk voor het 
onderhoud van de gemeen schappelijke delen in de appar-
tementsgebouwen. Bovendien zijn zij ook een belangrijk 
aanspreekpunt voor onze huurders. En daarnaast bestaat 
de Technische Dienst ook nog uit een aankoopverant-
woordelijke/magazijnier, een collega die de plaats-
beschrijvingen opstelt, een collega die het technisch 
meldpunt bemant en een collega die de kwaliteit van 
ons patrimonium in kaart brengt”

Hoe kan ik technische problemen 
melden?
“Technische problemen kunnen makkelijk doorgegeven 
worden via het meldingsformulier op onze vernieuwde 
website of via technische.dienst@volkshaard.be. We 
raden aan om een foto toe te voegen van het probleem, 
dan kunnen we de situatie beter inschatten. Via email 
kunnen we u ook eenvoudiger contacteren.
Daarnaast is het technisch meldpunt ook telefonisch 
bereikbaar, op weekdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. 
Langskomen op kantoor is ook mogelijk, maar enkel op 
afspraak. Die kan u telefonisch of via de website maken.”

En hoelang duurt het dan voor jullie 
langskomen?
Afhankelijk van hoe erg het probleem is, krijgt uw 
melding een prioriteit. Dat wil zeggen: dringende pro-
blemen worden eerst opgelost. Minder of niet dringende 
problemen doen we daarna. In sommige gevallen kan het 
dus even duren voor we langskomen.”

Wat moet ik doen als er een 
dringend probleem is buiten de uren 
van het technisch meldpunt?
“Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen dringende inter-
venties doorgegeven worden via het algemeen nummer  
(09 223 50 45). 
Huurders van appartementen kunnen buiten de kantoor-
uren bellen naar de permanentiedienst, enkel en alleen 
voor deze dringende problemen. Het nummer van de per-
manentiedienst hangt uit in uw appartementsgebouw.”

TECHNISCHE.DIENST@VOLKSHAARD.BE
09 223 35 28

Ongeveer een jaar geleden was het 
zover: de oplevering van ons project in 
de Zwanestraat in Nazareth. De eerste 
huurders namen toen hun intrek in de 30 
aanleunflats bij het woonzorgcentrum 
Wielkine. 

Het project verliep niet zonder horten of stoten, 
want eigenlijk hadden de f lats al in oktober 2015 
klaar moeten zijn. Het plotse faillissement van 
Bouwcentrale Modern nv – de oorspronkelijke aan-
nemer van de werken – stak daar een stokje voor. 
Pas in oktober 2017 kon een nieuwe aannemer de 
werken verderzetten.

De 30 aanleunf lats zijn een ontwerp van AVA 
Partners Architects & Planners, verspreid over 
3 verdiepingen. Er zijn 25 appartementen met één 
slaapkamer en 5 appartementen met 2 slaapkamers. 
Elk appartement heeft een eigen berging en een 
eigen terras. Bovendien wordt er gebruikgemaakt 
van opgeslagen regenwater om de toiletten door te 
spoelen.

De aanleunflats zijn bedoeld voor mensen die zorg-
behoevend zijn, maar wel nog zelfstandig kunnen 
wonen. Zij kunnen gebruikmaken van de diensten 
van het OCMW-rusthuis Wielkine, dat er vlak 
naast ligt. 

Zo kunnen huurders ondermeer gebruikmaken van 
een individueel alarmsysteem. Dat alarmsysteem 
is gekoppeld aan het nabijgelegen woonzorgcen-
trum waarbij iemand van de verpleging komt kijken 
als er een melding binnenkomt.

D I E N S T  I N  D E  K I J K E R
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30 A ANLEUNFLATS IN NA ZARETH
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WEDSTR IJD
Een nieuwe editie, een nieuwe wedstrijd.  

Lost u de onderstaande rebus foutloos op?

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

telefoonnummer

Bezorg ons uw antwoord vóór 30 november 2020

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. 

Armand Blockeel uit Aalter is de winnaar van de wed-
strijd in onze derde editie. Hij bezorgde ons de juiste 
steden: Ieper – Hasselt – Gent - Lier. Door de corona-
maatregelen konden we zijn geschenkenmand nog niet 
overhandigen, maar dit zal zo snel mogelijk gebeuren!

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 
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ALGEMEEN – centraal onthaal
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

)  09 223 50 45 – op weekdagen tussen 8.30 en 12.00 uur 
& van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 
16.00 uur

 :  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 in Gent van maandag tot en met donderdag 
tussen 8.30 en 12.00 uur – enkel op afspraak.

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

ZITDAGEN OP LOCATIE - NU OOK ENKEL OP AFSPRAAK 
Maak een afspraak via www.volkshaard.be of bel ons

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

 
Stadhuis Deinze

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

Sociaal Huis – 
OCMW, Sleidinge

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

Sociaal Huis – 
OCMW, Lochristi

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

Sociaal Huis, 
Maldegem

TECHNISCHE DIENST
 :  Via het meldingsformulier op www.volkshaard.be 

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

 :  technische.dienst@volkshaard.be 

ü Op kantoor in Gent – enkel op afspraak ! Maak een 
afspraak via www.volkshaard.be of bel ons

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 in Gent – enkel op afspraak ! Bel ons voor 
een afspraak
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