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7  PROJECT IN DE KIJKER

In Nieuw Gent wordt momenteel volop 
gewerkt aan de bouw van 42 appartementen. 
Het gaat om een appartementsgebouw met 11 
eenheden in de Morganietstraat en eentje met 
31 appartementen in de Robijnstraat.

6  HANDIGE HARRY HARRIETTE

Afval hoort thuis in de vuilnisbak, dat 
weet iedereen. Toch komen we regelmatig 
sluikstort tegen. Allemaal samen kunnen we 
hier iets aan doen. Helpt u mee om onze wijken 
en gebouwen proper te houden?

5  NAAR ÉÉN WOONMAATSCHAPPIJ

De Vlaamse Regering heeft beslist dat 
er vanaf 2023 in een gemeente of stad maar 
één maatschappij meer zal zijn die sociale 
woningen bouwt, verhuurt en verkoopt: de 
woonmaatschappij. Maar wat betekent dit voor u? 

3  WIST U DAT …

… het kooprecht voor zittende huurders 
eind dit jaar afloopt? Momenteel loopt nog een 
overgangsperiode voor huurders die voor 24 
april 2017 voldeden aan de voorwaarden. Na 31 
december 2021 kunt u uw huurwoning sowieso 
niet meer aankopen.

HUURDERSNIEUWSBRIEF Volkshaard cvba-so
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BROODPUDDING

Conciërge Kim verrast ons op het werk 
af en toe met een lekkere broodpudding. 

En die is altijd héél snel op! “Het is 
een heel eenvoudig recept, dat door 

iedereen gesmaakt wordt”, klinkt het.

Ingrediënten

 ▸ 300 gram wit brood
 ▸ 100 gram witte suiker
 ▸ 100 gram bruine suiker
 ▸ 5 eieren
 ▸ 500 milliliter melk
 ▸ 250 gram rozijnen
 ▸ Optioneel: 1 soeplepel 

rum en/of een snuifje 
kaneel

Werkwijze

 ▸ Verwarm de oven voor op 180 graden.
 ▸ Snij het brood in stukjes. Voeg de witte en de 
bruine suiker toe en roer.

 ▸ Voeg de eieren, de melk 
en de rozijnen toe. Meng 
alles goed door elkaar.

 ▸ Werk eventueel af met 
één soeplepel rum en/
of een snuifje kaneel.

 ▸ Giet het mengsel in een 
ovenschaal of bakvorm.

 ▸ Bak de broodpudding 40 
minuten in de oven. 

Werk na het afkoelen eventueel af met 
witte poedersuiker. Smakelijk!

Hebt u ook een recept waarmee u elke keer scoort 
bij familie en vrienden?  
En wilt u dat graag delen met de andere huurders 
van Volkshaard? Stuur dan uw recept – met ingre-
diënten én een foto van het eindresultaat – naar 
communicatie@volkshaard.be.  
Misschien verschijnt uw gerecht dan binnenkort 
ook in VOLuit!

Een nieuwe lente
Beste lezer

De maand maart heeft zijn reputatie, met zijn maartse 
buien, alle eer aangedaan.

Waar we wel zeker van zijn, is dat de lente er nu 
aankomt.

De lente is een moment waarop we met zijn allen terug 
buiten kunnen komen en meer mensen ontmoeten. 
Met deze editie van VOLuit komen ook wij graag terug 
met jullie in contact. Ons communicatieteam heeft 
andermaal een aantal mooie bijdrages voor jullie 
klaargestoomd.

En nu met z’n allen duimen voor een spoedige terugkeer 
naar ‘het nieuwe normaal’.

Blijf gezond, maar vooral: blijf de richtlijnen van onze 
overheden opvolgen inzake de COVID-19 preventie.

Vriendelijke groeten

Hans Heyse 
Directeur
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LENGEN EN KORTEN 
VAN DE DAGEN

De zon gaat op onder
April 10 06:52 20:28

20 06:30 20:46
30 06:10 21:03

Mei 5 06:00 21:11
15 05:44 21:27
25 05:30 21:42

Juni 5 05:21 21:54
15 05:17 22:01
25 05:19 22:04
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Wist u dat … Sinds 24 april 2017 kan u uw sociale huurwoning 
eigenlijk niet meer kopen. Er is echter wel nog een overgangsperiode 
voor sociale huurders die voor deze datum voldeden aan de 
voorwaarden. Deze overgangsperiode loopt af op 31 december 2021. 
Daarna kunt u uw huurwoning sowieso niet meer aankopen.

Wist u dat
HET KOOPRECHT  
VOOR ZITTENDE 

HUURDERS EIND DIT  
JAAR AFLOOPT?
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Voorwaarden voor uw woning

Om uw huidige huurwoning te kunnen kopen, 
voldeed de woning op 24 april 2017 aan de volgende 
voorwaarden:

 ▸ De woning was minstens 15 jaar een sociale 
huurwoning. 

 ▸ De woning behoort NIET tot één van de 
volgende categorieën:

 » Een woning die gerealiseerd of gefinancierd is 
door Vlabinvest.

 » Een woning die niet verkocht mag worden, 
omdat ze via een bijzonder programma 
gerealiseerd of gefinancierd werd.

 » Een ADL-woning (specifieke woning voor 
personen met een handicap).

 » Een woning in een gebouw met meerdere 
woningen, zoals een appartement.

 » Een woning waar Volkshaard een renovatie 
gepland heeft en waarvan het voorontwerp 
opgenomen is in de meerjarenplanning.

Voorwaarden voor de koper

Om uw huidige huurwoning te kunnen kopen, 
voldeed u op 24 april 2017 aan de volgende 
voorwaarden:

 ▸ U was en bent een huurder die mag kopen:

 » U bent de referentiehuurder.
 » U bent sinds de aanvang van de 

huurovereenkomt de echtgeno(o)t(e), de 
wettelijk samenwonende partner of de 
feitelijke partner van de referentiehuurder.

 » U huwde of bent gaan samenwonen met 
de referentiehuurder na aanvang van de 
huurovereenkomst en u woont samen.

 » U bent de feitelijke partner van de 
referentiehuurder en bent met hem/haar 
gaan samenwonen na aanvang van de 
huurovereenkomst. U woont minstens een 
jaar samen.

 ▸ U huurde en bewoonde de woning al vijf jaar. 
Deze periode mag niet onderbroken zijn.

 ▸ U heeft op het ogenblik van de aankoop geen 
andere woning of bouwgrond in eigendom of in 
vruchtgebruik.

Procedure

Als u aan alle voorwaarden 
voldoet, kan de aankoopproce-
dure starten.

1. U betaalt administratieve kosten en 
ontvangt een betalingsbewijs.

2. Als alle voorwaarden vervuld zijn, krijgt 
u een attest van de Raad van Bestuur van 
Volkshaard.

3. Volkshaard vraagt het schattingsverslag aan 
en eventueel nog aanvullende opmetingen. U 
moet de kost van het schattingsbedrag en van 
de aanvullende opmetingen vooraf betalen.

4. Als u akkoord gaat met de schattingsprijs, 
wordt de woning verkocht.

Bedrag

De prijs die u voor de woning betaalt, is de door de 
schatter geschatte marktwaarde.

Daarnaast betaalt u ook de volgende kosten:

 ▸ alle kosten voor de notariële verkoopakte: 
ereloon, dossierkosten, registratierechten 
(1,50%) ...

 ▸ de schattingsvergoeding van 291 euro.

 ▸ de kosten van de afpaling en de opmeting en de 
administratieve kosten. Het totale bedrag van 
de afpaling, de opmeting en de administratieve 
kosten blijft beperkt tot maximaal 500 euro.

Verplichtingen na de aankoop

U bent na de aankoop van uw huurwoning ver-
plicht om uw woning 20 jaar te bewonen. U mag 
uw woning in die periode niet verkopen. Als u deze 
verplichting niet nakomt, heeft Volkshaard het recht 
om uw woning weer in te kopen.

Hebt u nog vragen? Of wilt u graag uw huur-
woning aankopen en denkt u te voldoen aan 
alle voorwaarden? Informeer ons dan voor 31 
december 2021. U kan contact opnemen met 

chantal.sysmans@klehetvolk.be

3VOLuit



Mutatie

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

Elke editie zetten we een van 
de buurten van Volkshaard 
in de kijker. Met deze 
keer: de Kanunnik (Petrus 
Jozef) Triestlaan, in zowel 
Lovendegem als Zaffelare. 
Onze medewerker van de 
Technische Dienst zocht meer 
informatie over de man achter 
deze straatnaam.

Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan. In de ver-
kiezing om de langste straatnaam is deze 
straat ongetwijfeld een kanshebber. Alleszins 
is de naam voldoende lang om onze tong in 
een knoop te laten draaien. Wij focussen ons 
zodanig op het juist formuleren van de straat-
naam dat we intussen al lang vergeten zijn wie 
de man achter de straatnaam precies is. Om 
ons dit opnieuw in herinnering te brengen doe 
ik in deze rubriek een bescheiden poging. 

Wij kunnen het eenvoudig houden en ons 
hierbij enkel beperken tot de grote krijtlij
nen. Dan zouden we kunnen stellen dat hij 
werd geboren in Brussel en stierf in Gent. 
Dat hij een priester was en kanunnik. Dat 
hij stichter was van verschillende religieuze 
congregaties, o.a. de Broeders en de Zusters 
van Liefde. Dat hij in Gent een aanzienlijke 
maatschappelijke rol speelde in het begin van 
de negentiende eeuw. Dat een procedure tot 
zaligverklaring werd opgestart. Dat zou het 
leven in een notendop kunnen zijn. Een leven 
herleid tot de essentie.

Indien wij ons enkel zouden beperken tot de 
essentie zouden wij voorbijgaan aan een hele 
reeks interessante details. Die details laten 
vaak een groter leven zien. Een vollediger 
leven. Zo weten wij bijvoorbeeld dat hij het 
negende van veertien kinderen was in een 
welstellend gezin in Brussel, dat verscheidene 
huizen en landerijen bezat. Dat ene detail toont 
ons dat hij had kunnen kiezen voor het gemak-
kelijke leven. Hij kon comfortabel achterover 
leunen. Toch deed hij dat niet. Hij koos voor 
engagement. In dat engagement stond de zorg 
voor armen en zieken centraal.

Dat engagement kan hij ten volle botvieren 
als hij met korte tussenstops in Mechelen, 
Asse, Ronse en Lovendegem uiteindelijk naar 

Gent komt. In zijn kielzog bracht hij de door 
hem gestichte congregatie, de Zusters van 
Liefde, mee naar Gent. Hij vestigde zich met 
hen in de voormalige abdij Ter Hagen in de 
Molenaarsstraat. Op deze site werd een zieken
huis voor ongeneeslijk zieken ingericht.

Nu ging het hard voor kanunnik Triest. Snel 
volgden allerlei functies elkaar op. Hij cumu
leerde volop. Nog voor dat werkwoord een 
negatieve bijklank zou krijgen. Hij werd 
directeur van het Bijlokehospitaal, directeur 
van de tehuizen voor behoeftige bejaarden, 
algemene voogd van wezen, vondelingen 
en verlaten kinderen, directeur van het Sint-
Janshospitaal voor vondelingen, crisismanager 
in het militair hospitaal en proost van de ver-
eniging Les Dames de la Charité Maternelle, die 
voor zuigelingen en hun moeders zorgde. Een 
ambitieus man zou op dat moment kunnen 
zeggen dat het welletjes is geweest. Dat hij nu 
best zijn handen vol heeft. Maar die vlieger gaat 
niet op voor kanunnik Triest. Zijn engagement 
stopt niet bij een volle agenda. Een dag telt 24 
uren, dat moet hij denken. En dus tikt het lijstje 
met functies verder aan. In die lijst met nieuwe 
functies springt er eentje uit. Hij wordt aange-
steld als verantwoordelijke over het Gentse 
krankzinnigengesticht gevestigd in het 
Duivelsteen. Hij werkt hiervoor nauw samen 
met de jonge arts Jozef Guislain. Samen zullen 
zij een nieuw en modern instituut voor de ver-
pleging van psychisch gestoorden stichten, dat 
later de naam Dr. Guislaininstituut kreeg.

Een bezig bijtje. Het kan dan niet anders dan 
vanzelfsprekend zijn dat deze naam twee keer 
terugkeert in de straatnaamlijst van ons patri-
monium. Eén keer in Lievegem. Eén keer in 
Zaffelare. Over die twee straten laat kanun-
nik Triest nu zijn nog te verwerven zaligheid 
stralen. 

BUURT IN DE KIJKER

Kanunnik Triestlaan 
& Molendreef

LIGGING : Lievegem | Lovendegem

BOUWJAAR : 1975 & 1980 

PATRIMONIUM : 71 woningen +  
4 appartementen

ARCHITECT : R. Lambert

Kanunnik Petrus Jozef 
Triestlaan & Azalestraat, 

Begoniastraat, Berkenstraat, 
Canadastraat

LIGGING : Lochristi | Zaffelare

BOUWJAAR : 1969 & 1980 

PATRIMONIUM : 77 woningen

ARCHITECT : E. Callebaut

Als u verhuist naar een andere woning of 
appartement van Volkshaard, dan spreken 
we over een mutatie. Verhuizen kan om ver-
schillende redenen.

1. We gaan uw woning renoveren
De woning of het appartement waarin 
u woont, is niet meer aangepast aan de 
woon- en energienormen. We moeten 
daarom een totaalrenovatie uitvoeren. 
Het is dan niet mogelijk om in de woning 
te blijven tijdens de werken. We vragen u 
daarom om te verhuizen naar een andere 
woning. 

2. Uw woning is niet meer 
aangepast aan uw 
gezinssamenstelling 
Het is mogelijk dat uw woning te klein is 

geworden. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie, 
…). Uw woning kan ook te groot zijn, bij-
voorbeeld omdat één van uw kinderen het 
huis verliet. 
In beide gevallen is uw woning niet meer 
aangepast aan de grootte van uw gezin. U 
kan dan verhuizen.

3. Uw woning is niet aangepast aan 
uw fysieke beperking
U kan door een fysieke beperking nood 
hebben aan een aangepaste woning. U 
krijgt dan voorrang op andere kandi-
daat-huurders voor een woning op uw 
maat. 

4. U wil zelf verhuizen
U kan ook zelf vragen om te verhuizen. 
Let op
als u hiervoor geen specifieke reden 
hebt, hebt u geen voorrang op andere 
kandidaten. U komt dus onderaan de 
wachtlijst terecht.
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Naar 1 woonmaatschappij
De woonmaatschappij: 
1 maatschappij voor sociaal 
wonen per werkingsgebied

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 
2023 in elke stad of gemeente nog één speler 
voor sociaal wonen mag zijn. Dit is de woon
maatschappij. Het is wel mogelijk dat eenzelfde 
woonmaatschappij over meerdere gemeen
tes loopt. Dit is het werkingsgebied van de 
woonmaatschappij. 

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) 
en sociale verhuurkantoren (SVK’s) die binnen 
hetzelfde werkingsgebied liggen, zullen tegen 
1 januari 2023 samengaan. 

Door te werken met één woonmaatschappij 
per gebied wil de Vlaamse Regering voor
delen creëren voor de sociale huurders, de 
woonorganisaties en de steden en gemeenten.  
De woonmaatschappij zal instaan voor het 

bouwen, verhuren en verkopen van alle sociale 
woningen binnen het gebied. Daardoor moet 
een kandidaat zich bijvoorbeeld maar één keer 
inschrijven. Of is er één aanspreekpunt voor 
alle kandidaten en sociale huurders in dezelfde 
stad bij vragen, problemen … 

Wat betekent dit voor u als 
sociale huurder?

We willen u geruststellen dat de woonmaat
schappij geen invloed zal hebben op uw woon
situatie: u kan als sociale huurder gewoon in 
uw sociale woning blijven wonen. Dit zal niet 
veranderen. Ook niet als de woonmaatschappij 
er is. 

We zullen uw huurprijs ook nog altijd bere
kenen volgens het uitvoeringsbesluit van 
de Vlaamse Codex Wonen (het vroegere 
Kaderbesluit Sociale Huur). U hoeft zich hier
over dus geen zorgen te maken. 

“De woon
maatschappij 

zal geen 
invloed 

hebben op uw 
woonsituatie”

U las er misschien al over in de krant: de Vlaamse Regering heeft beslist 
dat er vanaf 2023 in een gemeente of stad maar één maatschappij meer 
zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Dit wordt de 
woonmaatschappij. Maar wat is de woonmaatschappij en wat betekent 
dit voor u? 

Controles op eigendommen 
in het buitenland
Wie een sociale woning huurt, mag geen eigendom hebben. Dat staat 
in de Vlaamse Codex Wonen (het vroegere Kaderbesluit Sociale huur). 
Sociale woningen zijn namelijk bedoeld voor wie het nodig heeft en 
wie aan de voorwaarden voldoet.

De eigendomsvoorwaarde geldt voor zowel 
woningen als bouwgronden, voor zowel volle
dige als gedeeltelijke eigendommen en zowel 
in binnen als buitenland.

In België kunnen we uw eigendommen 
makkelijk controleren, maar in het buitenland 
was dat niet altijd evident. De Vlaamse minis
ter van Wonen heeft nu echter beslist om geld 
vrij te maken voor deze controles op eigendom

men in het buitenland. Die controles zullen 
gebeuren door private onderzoeksbureaus. 

U moet dus weten dat wij uw eigendommen 
in zowel binnen als buitenland kunnen laten 
controleren. Maar als huurder bent u eigenlijk 
verplicht om dit zelf te melden.

Hebt u vragen hierover? Contacteer dan onze 
Sociale Dienst. 

5VOLuit



Wat kan u doen?
U kan in de eerste plaats helpen door zelf 
niet aan sluikstort te doen. Zorg dus mee 
voor propere gebouwen en straten:

1. GOOI GEEN AFVAL  
OP DE GROND. 

Niet op straat, maar ook niet in de 
gemeenschappelijke delen van uw 
appartementsgebouw. Dat is heel vuil, en 
ook gevaarlijk. De gangen doen namelijk 
dienst als vluchtwegen als er brand 
uitbreekt.

2. GEBRUIK DE JUISTE ZAKKEN 
EN/OF CONTAINERS. 

Volg de instructies die u kreeg voor het 
sorteren van uw afval. Weet u niet goed 
waar u uw afval moet weggooien of 
wanneer? Vraag het aan uw buur, de stad of 
gemeente of aan Volkshaard.

3. AFVALKALENDER 
De afvalkalender (op papier of online) 
vertelt wanneer welk afval opgehaald wordt.

4. DE KRINGWINKEL 
Breng herbruikbare spullen naar 
De Kringwinkel.

 ▸ Wat mag u geven?
 » Kleding en textiel, speelgoed, boeken, 

meubelen, huisraad, decoratie, 
multimedia, sport- en babyartikelen. 
Deze spullen moeten wel herbruikbaar 
zijn: iemand anders moet ze nog 
kunnen gebruiken.

 » Elektro en fietsen 
mag u altijd naar De 
Kringwinkel brengen, ook 
als ze beschadigd of in 
slechte staat zijn. 

5. CONTAINERPARK
Beschadigde, gescheurde, vuile, versleten 
of onvolledige dingen brengt u naar het 
containerpark. 
Denk maar aan een oude versleten sofa, 
kapotte elektro, autobanden, …

6. GEEF GEEN ETEN AAN 
DUIVEN OF ZWERFKATTEN. 

Duiven voederen is zelfs verboden, want 
dit zorgt vaak voor overlast. Door eten te 
geven, trekt u nog meer vogels aan. En de 
etensrestjes trekken ook ratten, muizen en 
kakkerlakken aan. Ook voor de vogels zelf is 
het eten niet altijd goed: brood bijvoorbeeld 
maakt de vogels vaak ziek.

7. TOCH SLUIKSTORT GEZIEN IN 
UW APPARTEMENTSGEBOUW? 

Verwittig Volkshaard. Sluikstort op straat 
kan u vaak melden op de website van uw 
stad of gemeente. Doe dit direct, want afval 
trekt afval aan. Zelf opruimen is natuurlijk 
ook een optie!

Contactinfo Technische Dienst
 ▸ 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

Afval hoort thuis in de vuilnisbak, dat weet 
iedereen. Toch komen we regelmatig afval tegen op 
andere plaatsen, zoals op straat, maar ook in onze 
appartementsgebouwen. Sluikstorten is nochtans 
niet alleen storend en ongezond, maar ook strafbaar. 
Allemaal samen kunnen we hier iets aan doen. Helpt u 
mee om onze wijken en gebouwen proper te houden?

HANDIGE  HARRY HARRIE T TE

ZEG JA TEGEN EEN MOOIE BUURT EN 
NEE TEGEN SLUIKSTORT!

Sluikstorten omvat 
alle afval dat 

achtergelaten wordt 
op plaatsen waar het niet 

mag, op momenten waarop dat niet 
is toegelaten en/of in de verkeerde 
zakken of containers. Het gaat 
bijvoorbeeld om:

 ▸ zakken huishoudelijk afval in straat
vuilnisbakken, naast glascontainers of 
gewoon op straat

 ▸ oude meubels of matrassen in de gang 
van een appartementsgebouw

 ▸ verkeerd aangeboden en niet opge
haalde huisvuilzakken die buiten 
blijven staan

Sluikstort is storend voor uw buren, het 
trekt ongedierte aan en maakt de buurt vuil.

Sluikstorten is ook strafbaar.  
U kan hiervoor een GASboete krijgen.  
U moet ook de opruimkosten van  
het afvalverwerkingsbedrijf of 
Volkshaard betalen.

WAT IS 
SLUIKSTORTEN?
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D I E N S T  I N  D E  K I J K E R

In Nieuw Gent wordt momenteel volop gewerkt 
aan de bouw van 42 appartementen. Het gaat om 
een appartementsgebouw met 11 eenheden in de 
Morganietstraat en eentje met 31 appartementen in de 
Robijnstraat. De werken zouden afgerond moeten zijn 
in het voorjaar van 2022. 

De twee appartementsblokken zijn een ontwerp van GDR
architecten. De bouw zelf is in handen van Artes Depret nv. Zij 
begonnen in maart 2020 met de werken.

42 appartementen
In het volledige project zijn er 12 appartementen op het gelijk
vloers. Die hebben één slaapkamer, zijn uitgerust voor 2 personen 
en zijn ook rolstoeltoegankelijk. Drie daarvan bevinden zich in 
de Morganietstraat, de 9 andere in de Robijnstraat. 

Daarnaast zijn er in totaal ook 11 duplexappartementen in de 
appartementsgebouwen. Die situeren zich op de tweede en derde 
verdieping en hebben een interne binnentrap. Elk duplexapparte
ment heeft 2 slaapkamers en is uitgerust voor 4 personen. Hiervan 
vind je er 2 in de Morganiet en 9 in de Robijnstraat.

De 19 andere apparte
menten hebben ook elk 
één slaapkamer en zijn 
uitgerust voor 2 perso
nen. Deze appartemen
ten situeren zich op de 
eerste en tweede verdie
ping. Je vindt er 6 in de 
Morganiet en 13 in de 
Robijnstraat.

Terrassen en liften
Alle appartementen hebben ook een berging, een aparte regen
waterput en een eigen terras of tuintje. In het grootste apparte
mentsgebouw zullen 2 liften aanwezig zijn, in het kleinste 1 lift.

De twee appartementsgebouwen zouden in het voorjaar van 2022 
volledig klaar moeten zijn, op voorwaarde dat corona geen roet 
in het eten strooit. 42 nieuwe huurders zullen dan hun intrek 
kunnen nemen in de nieuwbouwappartementen.
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RMORGANIET- EN 
ROBIJNSTRAAT 

42 APPARTEMENTEN  
IN NIEUW GENTzust erma atschapp i j 

KLEINE 
LANDEIGENDOM 

HET VOLK
In deze editie stellen we onze 

zustermaatschappij Kleine Landeigendom 
Het Volk aan u voor. Zij zetten zich elke dag 
in voor het bouwen en verkopen van sociale 
koopwoningen en het bemiddelen in sociale 

leningen. 

Waarin verschilt Kleine 
Landeigendom Het Volk van 
Volkshaard?
“In tegenstelling tot Volkshaard verhuren wij geen 
sociale woningen, maar we verkopen ze. Net als 
bij huurders, gelden ook enkele voorwaarden voor 
kandidaatkopers. Zo mag u bijvoorbeeld geen 
eigendom hebben, mag uw inkomen niet lager zijn 
dan 9.817 euro en niet hoger dan de vastgestelde 
inkomensgrenzen.”

En waarvoor kunnen mensen 
dan exact bij jullie terecht?
“Enerzijds kan u bij ons terecht als u zich kandidaat 
wil stellen om een sociale woning te kopen. Dat 
kan door u bij ons in te schrijven in het register 
van één of meerdere gemeentes uit ons werkings
gebied. U komt dan op een wachtlijst terecht, die 
wij aanschrijven van zodra er woningen beschik
baar zijn. Anderzijds kunt u bij ons ook terecht als 
u een Vlaamse Woonlening wil aanvragen. Wij 
treden hierbij op als bemiddelaar voor het Vlaams 
Woningfonds.”

Hoe kunnen onze huurders 
jullie bereiken als ze interesse 
hebben?
“Wij zitten in hetzelfde kantoorgebouw als 
Volkshaard, in de Ravensteinstraat in Gent. 
Door de coronamaatregelen zijn we momenteel 
vooral telefonisch of via mail bereikbaar. Voor 
sommige zaken kunt u ook langskomen, maar 
enkel na afspraak. Wie meer informatie wil, kan 
ook altijd eens een kijkje nemen op onze website 
www.klehetvolk.be. Daarop staan alle voor
waarden, procedures, lopende projecten, … ”

U KAN HET TEAM VAN KLEINE 
LANDEIGENDOM BEREIKEN VIA: 

INFO@KLEHETVOLK.BE 
09 265 82 58
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SUGGESTIES VOOR DEZE NIEUWSBRIEF ? 
Mail naar communicatie@volkshaard.be

REDACTIERAAD : Wim Backx, Lien Buyck, Martine D’Haeyer, 
Hans Heyse 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 

Aangepaste dienstverlening door 
coronamaatregelen. U vindt de laatste 

updates op www.volkshaard.be

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

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

tussen 13.00 en 16.00 uur

 :  sociale.dienst@volkshaard.be 

 Er zijn momenteel geen zitdagen op het kantoor in Gent 
of op locatie.

ü Er worden enkel dringende huisbezoeken uitgevoerd.

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 

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 

OPGELET !

HOU VOL! BLIJF DE 6 GOUDEN REGELS 
TEGEN CORONA VOLGEN:

1. Respecteer de hygiëneregels (bv. handen wassen).
2. Geef de voorkeur aan buitenactiviteiten. Verlucht 

binnenruimtes.
3. Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot 

een risicogroep behoren.
4. Hou minstens 1,5 meter afstand. Draag een 

mondmasker als dat niet mogelijk is.
5. Beperk uw nauwe contacten tot één 

persoon (buiten het gezin).
6. Beperk samenscholingen tot maximaal 

4 personen (kinderen tot en met 12 jaar 
niet meegerekend).
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WEDSTR IJD
Vul de onderstaande sudoku zo in dat in elke 
rij, elke kolom en elk blok van 3x3 vakjes de 

cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. 

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

telefoonnummer

Bezorg ons uw oplossing voor 31 mei 2021.

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

Hij of zij krijgt een geschenkmand vol 
heerlijke streekproducten. 

Patricia Ryckaert uit SintAmandsberg (Gent) is de 
winnaar van de wedstrijd in onze vorige editie. 

Zij bezorgde ons een foutloos ingevuld 
kruiswoordraadsel. De geschenkmand 

gaat zo snel mogelijk haar richting uit!

Ook de winnaars van onze vorige 
edities – Armand Blockeel en 

Tamara De Winter – kregen 
ondertussen hun geschenkmand 

aan huis geleverd. 
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