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WIST U DAT …

… het kunstwerk aan het kantoorgebouw
van Volkshaard een Mens-Vogel voorstelt ? Die
roept op tot wereldwijde solidariteit. Onder de
sokkel van het beeld zitten duizend wensen van
mensen geborgen.

V.U. Hans Heyse, Volkshaard cvba-so, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
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AANGEPASTE DIENST VERLENING
DOOR HET CORONAVIRUS

Door het coronavirus gingen we
niet op visite bij een van onze bewoners.
In plaats daarvan krijgt u een update over
onze aangepaste dienstverlening. We werken
momenteel enkel op afspraak.
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HANDIGE
HARRY HARRIETTE

114 liter. Zoveel water verbruikt elke
Vlaming gemiddeld per dag. Nochtans kan u
op uw waterverbruik makkelijk besparen. Wij
geven u hiervoor 6 tips. Die zijn niet alleen
goed voor het milieu, maar ook voor uw
portemonnee.
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PROJECT IN DE KIJKER

Deze keer staat de nieuwe verkaveling
Vlasbloem in Sint-Jan-In-Eremo, deelgemeente
van Sint-Laureins, in de kijker. We bouwden er
14 nieuwbouwwoningen met 3 slaapkamers.

De afgelopen maanden waren voor elk van ons
behoorlijk bewogen. Het Corona-virus heeft alles
grondig door elkaar geschud. Hopelijk bleven uzelf en
uw naasten gespaard van dit leed.

VOORWOORD

Beste lezer

Bij Volkshaard (en ook bij zustermaatschappij KLE
Het Volk) zijn wij uiteraard niet blijven stilzitten. De
overheid erkende ons als ‘essentieel bedrijf’, waardoor
het ganse team zich is blijven inzetten voor de best
mogelijke dienstverlening tijdens de semi-lockdown. Er
was een minimale permanentie in onze kantoren en er
werd vooral ingezet op telewerk.
De Algemene vergadering heeft zich de afgelopen
maanden ook gebogen over het afgelopen boekjaar 2019 :
u kan de beide jaarverslagen raadplegen op de beide
websites (www.volkshaard.be en www.klehetvolk.be). U
zal merken dat ook 2019 een heel druk jaar is geweest.
Ten slotte zijn we ook zeer verheugd met de vele
positieve reacties die we blijven ontvangen bij deze
uitgave van onze bewonerskrant.
We wensen elk van jullie een heel mooie
zomer toe, in een goede gezondheid.

Vriendelijke groeten

OPROEP

Hans Heyse
Directeur

ZOMER TIPS
VERTREK MET EEN GERUST HART
OP VAKANTIE !
Eindelijk zomervakantie ! Misschien gaat
u deze zomer op reis, in eigen land of
toch naar het buitenland ? Hoe dan ook :
aan de hand van het onderstaande stappenplan, vertrekt u zonder zorgen.

Stap 1

laat uw woning veilig achter
• Sluit alle ramen en deuren goed af.
• Leg waardevolle voorwerpen op een veilige
plaats.
• Zet materiaal weg dat inbrekers kan helpen, zoals
een ladder, tuingereedschap, …
• Maak uw brievenbus leeg voor u vertrekt.

Stap 2

vraag hulp aan buren,
familie of vrienden

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 !

• Verwittig de buren over uw vakantie. Dan kunnen
zij een extra oogje in het zeil houden.
• Vraag aan uw buren, familie of vrienden om de
brievenbus regelmatig leeg te maken. Vraag eventueel ook om de gordijnen open en toe te doen. Zo
lijkt uw woning bewoond.
• Een huisdier dat achterblijft en eten moet krijgen ?
Plantjes die water moeten krijgen ? Vergeet niet
om hulp te vragen.

Stap 3

vergeet niet om uw
huur te betalen
• U moet de huishuur voor elke 10e dag van de
maand betalen. Gaat u langer op reis ? Vergeet
dan de huur niet.
• U kan uw huishuur ook automatisch laten
betalen. Dit heet een doorlopende opdracht. Via
online banking of een bankautomaat kan u die
zelf aanmaken. Of vraag uw bank om hulp.

FIJNE VAKANTIE !

TE ONTHOUDEN

Wie de hoofdzetel van Volkshaard in de Ravensteinstraat 12 te Gent
bezoekt, treft er in het voortuintje een kunstwerk aan van Jeffrie
Devriese, geboren te Torhout op 26/03/1949. De bronzen creatie
op arduinen sokkel stelt de Mens-Vogel voor die wil oproepen tot
wereldwijde solidariteit.

Wist u dat

DE MENS-VOGEL
AAN HET
KANTOOR VAN
VOLKSHAARD

met gepolijste- en patinedelen die
een kleur-licht- en schaduweffect
veroorzaken als oppervlaktecontrast. Jeffrie is niet alleen tekenaar
en beeldhouwer, maar ook een ervaren
bronsgieter.

Het kunstwerk werd, naar aanleiding van het
derde millennium, door de Gentse Christelijke
Arbeiderbeweging besteld en als gift overgemaakt
aan de Huisvesting ‘Het Volk’.

Enkelen noemen het een “ruimtelijk Homo Novus”,
een soort artistieke ufo die uit de ruimte gekomen
is. Anderen spreken van een geslachtloos wezen met
uitzicht, vorm en proporties van een mens, voorzien
van een scherpgebekte vogelkop.
De bronzen materie werd gesmolten bij een temperatuur van 1.160° C en in een vorm gegoten. Daarna
is het beeld gemoduleerd tot een glanzend geheel

Oorspronkelijk was gedacht het beeld te plaatsen op
de Korenlei, ter hoogte van ’t Kadehuis. De Stad Gent
kon daarmee akkoord gaan, zou er dan direct eigenaar van worden, maar kon geen zekerheid bieden
over de duur van de aanwezigheid aldaar. Dus werd
maar best gekozen voor een eigen plekje op grond
die tot de groep van de Beweging behoort.

Het kunstwerk werd op
14/10/2001 geplaatst onder
het spelen van het Europees
Volkslied, in aanwezigheid
van meer dan 500
personen, waaronder Jeffrie
en zanger en beeldhouwer
Willem Vermandere.

Onder de sokkel van het beeld - enkele spadesteken diep in de ondergrond - zitten, in kleine tubes,
duizend wensen van mensen geborgen.

Een bordje aan de
omheining van Volkshaard
geeft in vijf talen de
boodschap van de MensVogel aan. Nagenoeg iedere
dag zijn er toeristen die het
kunstwerk opslaan voor
hun fotoalbum.

Zo konden velen uitdrukken en neerschrijven wat
ze van een nieuwe, eeuwen-durende tijdsperiode
het meest verlangen.

Wist u dat … Volkshaard maar liefst 5.633 woongelegenheden verhuurt ?
5.633. Dat is het aantal woongelegenheden dat Volkshaard in totaal verhuurt,
zo blijkt uit het jaarverslag van 2019. De volgende jaren komt daar nog een flink
aantal bij. Maar ook heel wat bestaande woningen en appartementen krijgen een
grondige renovatie.
In 2019 werden 67 nieuwe woongelegenheden in
gebruik genomen :

• Gent, Alsberghe Van Oost : renovatie daken
van twee appartementsblokken

• Gent/Oostakker, Wolfputstraat :
25 appartementen

• Gent, Zwijnaardsesteenweg &
G. Eylenboschplein : totaalrenovatie van
21 woningen

• Nazareth, Wielkine : 30 aanleunflats
• Wachtebeke, EGKS-wijk : 12 invulwoningen
Op het einde van het jaar waren nog eens 29
woongelegenheden in opbouw. Daar zal het niet
bij blijven, want op de planning voor korte termijn
staan nog eens 143 nieuwe woongelegenheden.
Dat blijft noodzakelijk, want op 31/12/2019 stonden
8.467 kandidaat-huurders op onze wachtlijst.
Maar ook op het vlak van renovatie zit Volkshaard
niet stil. Er werden in 2019 twee renovaties
afgewerkt :

En daar stopt het zeker niet : op het einde van het
jaar waren renovatiewerken aan 841 woongelegenheden in uitvoering. Dat zijn enerzijds deelrenovaties, waarbij we bijvoorbeeld schrijnwerk
en elektriciteit vernieuwen, een ventilatiesysteem
plaatsen, isoleren, …
Anderzijds gaat het om totaalrenovaties van
enkele wijken, zoals Malem (Gent), Westveld
(Gent/Sint-Amandsberg) en Viermeersen (Gent/
Wondelgem). Ook de komende jaren zal nog volop
ingezet worden op renovaties.
VOLKSHAARD cvba-so

Het volledige jaarverslag
kan u nalezen op
www.volkshaard.be.

VOLuit
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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 :

Visitatie
VOLuit

ABC

BUURT IN DE KIJKER
Hannah Arendtstraat
LIGGING : Gent/Ledeberg,
Hannah Arendtstraat
BOUWJAAR : 1998 (ombouw van
drukkerij naar appartementsblok)
PATRIMONIUM : 62 appartementen
ARCHITECT VERBOUWING : Arrow

In september 2020 komt de visitatiecommissie op bezoek bij Volkshaard. Deze visitatiecommissie is een controleorgaan van de
Vlaamse overheid, die in principe elke 6 jaar
op bezoek komt. Daarbij worden de prestaties
van de sociale huisvestingsmaatschappij op
een aantal domeinen geëvalueerd.
In 2014 kreeg Volkshaard een eerste
visitatie, waarop we goed scoorden. De
resultaten daarvan kan u nog steeds
nalezen op onze website (www.volkshaard.
be – onder documenten). De resultaten van
de nieuwe visitatie verwachten we tegen
het einde van het jaar.

Meer vrouw op straat. Dat was de naam van
een televisieprogramma dat op Canvas liep.
Bedoeling was meer straten, pleinen en plekken
in onze steden naar vrouwen te laten vernoemen. In ons straatbeeld is amper 7% van alle
straatnamen die naar een persoon verwijzen,
naar een vrouw vernoemd. Met die gedachte
in mijn achterhoofd ging ik even grasduinen in
ons patrimonium. Op zoek naar sterke vrouwen
in onze straten. Ik bleef hangen bij de Hannah
Arendtstraat.
Hannah Arendt is één van die vele sterke
vrouwen. Zij was een Duits-Amerikaanse Joodse
filosofe. Zij werd in 1906 geboren in Hannover.
In 1933 verliet zij noodgedwongen Duitsland na
een arrestatie door de Gestapo. Zij vluchtte naar
Parijs om in 1941 naar New York te vluchten. Daar
bleef zij wonen tot aan haar dood in 1975.

Elke editie zetten we een van
de buurten van Volkshaard
in de kijker. Met deze keer :
de Hannah Arendtstraat
in Ledeberg (Gent). Onze
medewerker van de Technische
Dienst zocht uit wie de vrouw
is achter deze straatnaam.

Bovenstaande is haar leven in een notendop.
Dat notendopje heeft een begin en een einde.
Daartussen nestelen zich vele verhalen. Verhalen
die een leven kleuren. Voorbijgaan aan die verhalen zou u kunnen opvatten als een desinteresse in het leven van deze interessante vrouw.
Desinteresse is het geenszins. Ik heb het diepste
respect voor vrouwen. Zo is het mij geleerd. Ik
ben welopgevoed. Andere keuzes dwingen mij
voorbij te gaan aan de verhalen uit het privéleven van Hannah Arendt. Het format van dit
blad dwingt mij tot beknoptheid. Beknoptheid
betekent schrappen.
Belangrijker lijkt mij haar publieke leven. Zij
was een van de belangrijkste politieke denkers
van de twintigste eeuw. Ik zou kunnen schrijven
over The Origins of Totalitarianism, een studie
naar de wortels van totalitarisme. Net zozeer zou
ik kunnen schrijven over The Human Condition,
waarin zij het goede leven onderzoekt. In dat

ER ZIJN 6 PRESTATIEVELDEN WAAROP WE
BEOORDEELD ZULLEN WORDEN :

1. Beschikbaarheid van woningen
2. Kwaliteit van de woningen en de
woonomgeving
3. Betaalbaarheid
4. Sociaal beleid
5. Leefbaarheid
6. Klantgerichtheid
Tijdens het bezoek zal de visitatiecommissie niet enkel met de medewerkers van
Volkshaard praten, maar ook met enkele
van onze huurders. De visitatiecommissie
kan uw contactgegevens bij ons opvragen, om u uit te nodigen voor een gesprek.
Huurt u bij Volkshaard, maar wilt u
niet gecontacteerd worden door de
visitatiecommissie ?
Of heeft u vragen hierover ? Laat het ons
dan weten via privacy@volkshaard.be.

boek waarschuwt zij voor een maatschappij
waarin consumeren en produceren een doel op
zich wordt terwijl het publieke domein steeds
meer uit ons bestaan verdwijnt. In tijden waarin
wordt nagedacht over een herijken van onze
economie zou ik kunnen uitweiden over die ene
waarschuwing. Toch doe ik het niet. Ter wille van
die beknoptheid alweer.
Uiteindelijk wil ik komen tot die ene term. Die
term waarmee Hannah Arendt wereldberoemd
werd : de banaliteit van het kwaad. Twee jaar
nadat de Duitse SS-functionaris Adolf Eichmann,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog medeverantwoordelijk was geweest voor de Joodse deportatie naar de concentratiekampen, ter dood werd
veroordeeld, schreef zij in Eichmann in Jerusalem
over haar bevindingen tijdens het Eichmannproces. Zij had bij dat proces verwacht een
monster aan te treffen. Wat zij zag, was een
charismaloos mannetje. Zij kwam tot de conclusie dat het kwaad beangstigend gewoon was.
De Holocaust had volgens Arendt alleen plaats
kunnen vinden vanwege een verregaande
bureaucratisering door het naziregime, waarin
ieder radertje slechts verantwoordelijk was voor
een deel van het geheel. IJverige ambtenaren die
zelf het idee hadden dat hun beslissingen niet of
nauwelijks gewicht in de schaal legden, vormden
samen een nietsontziende moordmachine. Het
kwaad was kortom niet iets radicaals, maar iets
banaals.
Nu nog maakt die gedachte duidelijk hoe goed
georganiseerde (totalitaire) politieke systemen
hun onderdanen kunnen beroven van hun moraliteit waardoor zelfs de meest nietszeggende
figuren in staat zijn tot daden die indruisen tegen
alle wetten van de ethiek. Plots wordt duidelijk
hoe een straatnaambordje een blijvende waarschuwing in zich kan dragen.

Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, werken we nog
steeds volgens een aangepaste dienstverlening. Dit doen we zolang de
overheid zegt dat het nodig is.
Alle diensten blijven maximaal
bereikbaar via e-mail en telefoon. Het is
ook opnieuw mogelijk om langs te komen
op ons kantoor, maar dit kan enkel op
afspraak. Ook de zitdagen op locatie van
de Sociale Dienst zijn momenteel enkel op
afspraak.
De contactgegevens per dienst kunt u
vinden op de achterkant (bladzijde 8)
van deze VOLuit.
Aan wie langskomt op het kantoor
in Gent, vragen we om de volgende
maatregelen te respecteren :
▸ Kom alleen naar uw afspraak. Blijf
thuis als u zich ziek voelt.

Het nieuwe
normaal ?
Wat wij lange tijd als normaal
beschouwden, blijkt plots niet
langer meer normaal te zijn. Het
coronavirus bracht ons die nieuwe
term : het nieuwe normaal.
Omgangsvormen
werden anders. Bij
aanvang keken
we vreemd op.
Nu lijkt het
bijna algemeen
aanvaard. Wij
houden afstand.
Alhoewel we de
laatste tijd toch
wat dichter bij
elkaar schuifelen,
lijkt die anderhalve
meter zich toch vastgezet
te hebben in onze hoofden.

AANGEPASTE
DIENSTVERLENING
DOOR HET
CORONAVIRUS

▸ Wie de taal
niet machtig is,
voorziet een tolk die
we kunnen opbellen.
▸ Als u niet voldoet aan de regels, wordt
u niet toegelaten.

▸ U draagt verplicht een mondmasker.
▸ Kom stipt op tijd naar uw afspraak. Zo
kunnen we het contact in de wachtzaal
beperken. Wie overduidelijk te laat is,
verliest zijn afspraak.
▸ Neem plaats op een van de aangeduide
stoelen in de wachtzaal. Loop niet
rond.
▸ Hou minstens 1,5 meter afstand van
personeel of andere bezoekers.
▸ Volg de aangeduide hygiëne
maatregelen. Ontsmet uw handen.

We weten momenteel nog niet hoelang we
volgens deze aangepaste dienstverlening
zullen werken. De meest recente
informatie kan u vinden op
www.volkshaard.be.

Sluitingsdagen juli & augustus
Het kantoor van Volkshaard is gesloten van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24
juli. Ook de zitdagen op locatie in Lochristi en Maldegem gaan die week niet door.

Het mondmasker hebben we sinds kort
steeds op zak. Op plaatsen waar de
social distancing niet kan gegarandeerd
worden, nemen we dat masker uit de
achterzak en verbergen we ons achter
dat masker. Er wordt ons gezegd dat wij
het niet hoeven te doen om onszelf te
beschermen maar wel om de andere te
beschermen. Het mondmasker wordt op
die manier symbool voor solidariteit.
Solidariteit doet zo zijn intrede op het
publieke forum, waarvan het al te lang
werd geweerd.
In sommige straten wordt nog steeds
geapplaudisseerd voor de mensen
uit de zorgsector. Wij worden
ons meer bewust van de
inzet van anderen. De
inzet van anderen
in vele sectoren,
die vroeger al te
vaak in het donker
of aan de rand
opereerden.
Het nieuwe
normaal ?
Stilletjesaan sluipt het
ons handelen binnen.
Bij de een al sneller dan bij
de ander. Maar toch is er dat ene,

waarnaar wij zo verlangen. Dat ene uit
tijden vóór het coronavirus. Dat ene dat
wij toch niet zomaar kunnen uitwissen.
Toch niet zomaar kunnen vergeten. Wij
willen knuffelen. Wij willen omhelzen.
Omdat in die ene daad zo veel dingen
schuilen, die wij anders niet gezegd
krijgen.
Wij knuffelen om te danken. Wij
knuffelen uit liefde. Wij knuffelen omdat
wij missen. Wij knuffelen omdat wij er
nood aan hebben. Wij knuffelen omdat
wij er kracht uit halen. Wij knuffelen,
gewoon, om te knuffelen. Om ons dicht
bij elkaar te voelen. Dat niet meer
te mogen doen, is misschien wel de
grootste tekortkoming in het nieuwe
normaal.
Misschien moeten we dus niet alle oude
dingen bij het afval zetten. Misschien
moeten we bepaalde dingen toch
recycleren en opnemen in het nieuwe
normaal. Laten we dus bij dat nieuwe
normaal toch elkaar wat knuffelen.
Niet uitgebreid. Niet al te intens. Niet
alleman. Wel slechts enkelen. Enkele
dierbaren. Heel eventjes. Laten we het
nieuwe normaal aanvullen met het
nieuwe knuffelen. Zou dat mooi zijn ? Of
is het slechts een droom ?

VOLKSHAARD cvba-so

VOLuit
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H A N DIGE HARRY HARRIE T T E

114 liter. Zoveel water verbruikt elke Vlaming per dag.
Dat is erg veel, zeker met de aanhoudende droogte.
Nochtans kan u op waterverbruik makkelijk besparen.
Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor
uw portemonnee.

6 SIMPELE TIPS OM
WATER TE BESPAREN
1. LAAT DE KRAAN NIET LOPEN
Draai de kraan dicht terwijl u uw handen
wast, uw tanden poetst of u scheert. Ook de
afwas doet u best niet onder een lopende
kraan. Vul hiervoor de spoelbak of een apart
teiltje.

2. VUL DE (VAAT)
WASMACHINE VOLLEDIG
Doe de was alleen als de wasmachine goed
vol zit. Dat geldt ook voor een eventuele
vaatwasmachine.

CONTROLEER
ELKE MAAND DE
STAND VAN DE
WATERMETER

3. NEEM EEN DOUCHE IN
PLAATS VAN EEN BAD
Een bad bevat al snel 100 tot 150 liter water
per keer. Bij een douche gebruikt u ‘maar’
30 tot 60 liter per keer. Ook door een kortere
douche te nemen, kan u water besparen.

4. HERGEBRUIK WATER
Van kookwater van groenten kunt u
bijvoorbeeld soep maken. Kookwater van
eieren of aardappelen is niet goed voor soep,
maar wel om de planten water te geven.

5. GEBRUIK REGENWATER
WANNEER HET KAN

Soms heeft u een waterlek zonder dat u het beseft. Dit kan
uw factuur snel verhogen. Gelukkig kunt u dit makkelijk
zelf controleren. Controleer één keer per maand de stand van
uw watermeter aan de hand van onderstaand stappenplan.

0001231

0001278

2

1
Schrijf de meterstand
van de watermeter op
voordat u gaat slapen.

3

Gebruik die nacht geen
water. Spoel het toilet niet
door. Laat uw wasmachine of
vaatwasmachine niet draaien.

Schrijf ’s morgens opnieuw
de meterstand op. Doe dit
voordat u water verbruikt.

0001231
0001278

4

Vergelijk de twee
meterstanden met elkaar.
Veranderden de laatste cijfers ?
Dan heeft u mogelijk een lek.

5
Contacteer onze technische dienst via
09 223 35 28 of technische.dienst@volkshaard.be.
We komen langs om het lek te controleren
en te herstellen.

Kunt u regenwater opvangen ? Dan kan u dit
water gebruiken om bijvoorbeeld uw auto te
wassen of uw planten water te geven. Begiet
bloemen en planten ’s ochtends of ’s avonds.
Het water verdampt namelijk minder snel
op de minst warme momenten van de dag.
Uw gazon besproeien is niet nodig : het gras
herstelt zich sneller dan u denkt.

6. CONTROLEER OP LEKKEN
Heeft u een lekkende kraan ? Of blijft het
toilet lopen ? Laat dit niet zo, want via
lekken lopen liters water weg. Herstel dit of
contacteer onze technische dienst.

VLASBLOEM

PROJECT IN DE KIJKER

DIENST IN DE KIJKER

IN SINT-JAN-IN-EREMO [SINT-L AURE INS]

FINANCIËN &
ADMINISTRATIE
In deze editie stelt diensthoofd
Magda De Winter de Dienst
Financiën en Administratie aan u
voor. Deze dienst wordt ook weleens
“de boekhouding” genoemd, maar
ze doen nog veel meer dan dat.

Met hoeveel werken jullie
op de Dienst Financiën &
Administratie ? En wat doen
jullie precies ?
“In totaal zijn we met 6, maar we hebben elk
onze eigen taken en verantwoordelijkheden,
die elkaar aanvullen en overlappen. Enerzijds
zijn we verantwoordelijk voor de boekhouding. Dat wil zeggen : bankuittreksels verwerken, aankoop- en verkoopfacturen inboeken,
betalingen voorbereiden, … Noem maar op.
Anderzijds zijn we ook bezig met de huur
administratie. Denk maar aan het berekenen
van de huurprijzen, de afrekeningen van de
huurlasten, het opvolgen van huurherzieningen en huurachterstal, het controleren van
betalingen van waarborgen en huur, …
Daarnaast is er nog één collega die verantwoordelijk is voor de administratieve en financiële opvolging van werfprojecten.”

Waarvoor kunnen huurders
bij jullie terecht ?
“De twee medewerkers van de huuradministratie staan klaar om huurders te helpen bij
alle financiële vragen. Dit kan bijvoorbeeld
gaan over de berekening van uw huurprijs of
de huurlasten. Maar u kan ook bij ons terecht
als u problemen heeft met betalen. We gaan
altijd samen op zoek naar een oplossing.”

En wanneer zijn jullie
bereikbaar voor de
huurders ?
“Van maandag tot en met donderdag zijn
we telefonisch bereikbaar. Tussen 8.30 en
12.00 uur kunt u ons bellen met uw financiële
vragen.
Als u dat wenst, kan u ook langskomen op
het kantoor in Gent. Door de coronamaatregelen is dit vanaf nu enkel op afspraak. U
kan telefonisch een afspraak maken.”
BOEKHOUDING@VOLKSHAARD.BE
09 269 49 70

Eén van onze meest recente projecten ligt in een
nieuwe verkaveling aan de Bisdomstraat in Sint-JanIn-Eremo, deelgemeente van Sint-Laureins. De straat
kreeg de naam ‘Vlasbloem’, verwijzend naar de vroegere vlasteelt in de gemeente.
In totaal komen 50 woningen in de nieuwe verkaveling. 11 loten
werden als bouwgrond verkocht door de gemeente, 21 percelen
worden bebouwd door bouwonderneming Huysman.
De 18 andere woningen werden gebouwd door Volkshaard en
zustermaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk. De eerste
bouwde 14 huurwoningen, de tweede 4 koopwoningen, allemaal
het ontwerp van ARKS-architecten uit Aalter. De laagst biedende
aannemer, Recon Bouw nv, begon in oktober 2018 met de werken.

3 SLAAPKAMERS
De huurwoningen zijn een combinatie van halfopen en gesloten
bebouwing. Elke woning heeft drie slaapkamers en is uitgerust
voor 4, 5 of 6 personen. Bovendien is er bij elke woning een garage
of carport, een tuin en een tuinberging voorzien.
De vier koopwoningen van KLE Het Volk zijn halfopen bebouwing. Ook deze woningen hebben drie slaapkamers, een garage
en een tuin. De koopwoningen zijn allemaal verkocht en ook een
deel van de huurwoningen is ondertussen bewoond.

GROEN PARK
Vlak naast de nieuwe wijk
ligt ‘De Groene Warande’,
een park waar ruim 450
inheemse bomen aangeplant werden. Daarnaast
is er ook een boomgaard,
bloemenweide en zelfs een
wadi (klein bufferbekken).
Dit bekken vangt regenwater op dat wegvloeit uit de
verkaveling, zodat er geen risico op overstromingen is.
Sinds de opening in de zomer van 2017 doet het park vooral dienst
als ontmoetingsplaats. Er werden enkele speeltuigen en zitbanken geïnstalleerd en er is een open grasveld, waar buurtbewoners
gezellig kunnen samenkomen. Een mooie omgeving dus voor onze
nieuwe huurders.

VOLKSHAARD cvba-so
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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

We maken het een beetje moeilijker deze keer.
Herkent u de 4 Vlaamse steden aan de hand
van de 4 detailfoto’s hieronder ? Noteer de
stad bij het juiste nummertje.

1

2

3

4

) 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

2 donderdag van de
maand (9.00 - 11.30 uur)

Sociaal Huis –
OCMW, Sleidinge

e

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

1.
2.
3.
4.

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 31 augustus 2020

WAT KAN U WINNEN ?

: 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)

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.

) 09 269 49 70 – van maandag tot en met donderdag
tussen 8.30 en 12.00 uur

Hugo Claeys uit Gent is de
winnaar van de wedstrijd in onze
tweede editie. Hij bezorgde ons het
juiste antwoord op de woordzoeker :
Kerkelare.
Ook de winnaar van de eerste
wedstrijd – Carlos Lippens uit
Lovendegem – kreeg ondertussen zijn geschenkmand !

: boekhouding@volkshaard.be
ü Op kantoor in Gent – enkel op afspraak ! Bel ons voor
een afspraak

VOLuit
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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