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 Woord van de voorzitter

Met enige trots stellen wij u onze nieuwe infobrochure 2017 
voor. Zoals elk jaar vindt u hierin een overzicht van onze 
lopende en nieuwe projecten en bezorgen wij u actuele 
informatie over onze dagelijkse werking.

Eén van de belangrijkste wijzigingen in onze dagelijkse 
werking is de vervanging van een aantal trouwe en ervaren 
leden in de raad van bestuur en het directiecomité. De heren 
Desiré Cloostermans-Huwaert, Marcel De Grave en Robert 
Saerens stelden hun mandaat ter beschikking om nieuwe 
mensen de kans te geven een functie te vervullen. Omwille 
van het droevig overlijden van mevrouw Annemie Moens 
moesten we nog een extra vervanger aanduiden.

We verwelkomen graag volgende nieuwe leden: Hilde  
Cloostermans-Huwaert, Koen Mettepenningen, Marita  
De Medts en Filip Boelaert. Deze mensen zijn allemaal  
experts in hun vak, een meerwaarde voor onze maatschappij.
 
Ook voor de toekomstige vervanging van Marleen Van Hole-
winckel hopen wij dat de gemeente, onze grootste aandeel-
houder, inziet dat wij nood hebben aan bekwame, ervaren 
mensen die bovendien voldoende tijd kunnen besteden aan 
hun mandaat. De grootte van ons patrimonium, de steeds 
complexere eisen waaraan we moeten voldoen, het finan-
cieel gezond houden van onze maatschappij en het verwe-
zenlijken van de sociale doelstellingen maken dat dergelijke 
mensen in ons bestuur noodzakelijk zijn. 

Ik wens de uittredende leden van harte te bedanken voor 
hun geleverde inspanningen, hun visie en hun dagelijkse 
inbreng. Het ga jullie goed!

Bij de vaste medewerkers is Nico Van Meersche een nieuwe 
uitdaging aangegaan in de privésector. Hij wordt vervangen 
door Erwin Van Puyenbroeck. Wij wensen beide mensen veel 
succes in hun nieuwe werkomgeving.

Bij de activiteiten van onze maatschappij springen de 
sterke uitbreiding in Waasmunster en de aankoop van de 21 
woningen in de Noordstraat in het oog. Alle andere nieuwe 
projecten vindt u terug in de infobrochure. 

We blijven ook verder investeren in de  renovatie van onze 
woningen. Hierbij verhogen we niet alleen het comfort maar 
zorgen we er ook voor dat de energie-uitgaven van onze 
bewoners beperkt blijven.
 
Zoals u ziet in de brochure behoort onze maatschappij op 
alle domeinen tot één van de meest actieve in de regio. Dit 
kunnen we enkel en alleen realiseren dankzij de inspannin-
gen van ons personeel en de creativiteit van ons bestuur.

Hartelijk dank aan allen voor alles en de beste wensen voor 
het nieuwe jaar!

Paul Van de Casteele
voorzitter
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Wie is wie?
Raad van bestuur

Van links naar rechts:
Zittend:  Marleen Van Holewinckel, Martine Heymans, Lucrèce Colman, Marita De Medts, Gwennie Bogaert-De Clercq.
Staand: Paul Verschelden, Koen Mettepenningen, Hilde Cloostermans-Huwaert, Filip Boelaert, Goedele De Cock, Rudiger Vervaet, 
Kathleen De Bondt, Paul Van de Casteele, Guy Van Gucht, Jean-Pierre Van der Vorst, Chris Vervaet (niet op de foto).

Directiecomité

Paul Van de Casteele (voorzitter), Koen Mettepenningen (1ste ondervoorzitter), Paul Verschelden (2de ondervoorzitter), Marleen 
Van Holewinckel, Rudiger Vervaet, Guy Van Gucht (directeur).
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Algemene leiding

Guy Van Gucht  directeur

Sociale dienst

De medewerkers van de sociale dienst zijn Mylène De Pillecyn, Lien Sap en Veerle 
Staelen. U kan bij hen terecht voor:
• een nieuwe inschrijving of opvolging van uw inschrijving 
• informatie over verhuizen naar een andere huurwoning 
Ç inschrijvingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over uw huurovereenkomst, de ondertekening of opzeg ervan 
• meldingen van wijzigingen in uw gezinssituatie en gezinsinkomen als huurder
• vragen over de berekening van uw huurprijs 
Ç huren@dezonnigewoonst.be
• vragen over de maandelijkse betaling of een afbetalingsplan 
• meldingen over uw woonomgeving
Ç sociaal@dezonnigewoonst.be 

Technische dienst 

Jonas Ingels, Evy Smet en Erwin Van Puyenbroeck zijn de medewerkers van de  
technische dienst.  U kan bij hen terecht voor:
• meldingen van problemen aan of in uw huurwoning 
• praktische vragen i.v.m. de intrek in een huurwoning
Ç herstellingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over de planning en uitvoering van renovaties 
• informatie over nieuwbouwprojecten
Ç projecten@dezonnigewoonst.be
• informatie over de aankoop van een woning
Ç kopen@dezonnigewoonst.be
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Interne dienst

Nathalie De Bruyne en Katrijn Cools vormen samen de interne dienst. 
Zij zijn verantwoordelijk voor:
• de boekhouding 
• de berekening en afrekening van de huurlasten 
Ç boekhouding@dezonnigewoonst.be
• de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen
• de communicatie 
• de verslaggeving van de bestuursorganen
Ç info@dezonnigewoonst.be
• klachten 
Ç klachten@dezonnigewoonst.be 

Huisbewaarders

Etienne Colman – residenties “Le Lis” (Baantje, Burgemeester Louis Baertstraat 
en Museumstraat), “Filip De Pillecyn” (Peperstraat en Kleinhulst) en “Dr. Hylebos” 
(Schoolstraat).
Maurits Verdonck – residentie “Rubso’” (Veldstraat)
Paul De Pillecyn – site Slangstraat / Posthoorn

Huurders kunnen bij hun huisbewaarder terecht met alle  
vragen en/of meldingen met betrekking tot de gemeen-
schappelijke delen (ondergrondse parking, fietsenberging, lift, 
gemeenschappelijke hallen en groenzone). 
De huisbewaarders houden een oogje in het zeil en signale-
ren ons omvangrijke technische problemen. 
Het is ook hun taak om bewoners aan te spreken wanneer 
afspraken niet worden nageleefd. Bijvoorbeeld bij lawaai-
overlast, vandalisme… 
Op die manier dragen ze bij tot een aangename en prettige 
woonomgeving voor alle bewoners.

Onze medewerkers zijn er voor u

Onze medewerkers zijn er voor u.

Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen over 
onze werking? Laat het ons weten. 
Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

Hebt u een specifieke klacht over de werking van 
onze maatschappij of over onze dienstverlening? 
Geef dit dan altijd door, bij voorkeur schriftelijk 
via mail naar klachten@dezonnigewoonst.be.  
Wat we niet weten, kunnen we niet oplossen.



5

Overzicht van onze woningen

De Zonnige Woonst cvba is een sociale huisvestings- 
maatschappij die meer dan 1400 woningen verhuurt en verkoopt 

in drie gemeenten: Hamme, Temse en Waasmunster. 
We zijn hiervoor erkend door de Vlaamse Regering.

Onze kantoren zijn gevestigd in Hamme, Rozenhoed 1.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Neem dan regelmatig een kijkje op onze website www.dezonnigewoonst.be. U vindt er de laatste stand van zaken van onze  
projecten, nuttige tips en links over wonen, de agenda van onze opendeurdagen en activiteiten voor huurders, onze sluitings-
dagen, informatie voor (kandidaat-)huurders en kandidaat-kopers…  

TEMSE

HAMME

WAASMUNSTER

Waasmunster: 37
Elversele: 31 Tielrode: 53

Hamme centrum: 1105

Kastel: 41

Moerzeke: 76
Zogge: 50

Sint-Anna: 11
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Huren

1

Ik wil huren!

Ik wil een sociale woning 
huren.
Aan welke voorwaarden moet 
ik voldoen?

2 Ik dien een dossier in.
Welke documenten zijn 
noodzakelijk?

Ik wacht...

3 Ik wacht.
Hoe ziet de wachtlijst eruit?

4 Ik vernieuw mijn dossier.
Ik reageer bij actualisatie en 
meld wijzigingen.

5 Ik krijg een aanbod.
Als ik aanvaard, word ik 
huurder. Hoe wordt mijn 
huurprijs berekend?

VRIJ

6 Ik ben huurder.
Hoe zit het met het onderhoud 
van mijn woning en tuin? 
En wat met herstellingen?

7 Ik stop de huur.
Wat moet ik doen?

Van inschrijving 
tot huur van 
een woning

Wat te doen?

?
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Van inschrijving tot huur van een woning

Stap 1: inschrijven
U maakt een afspraak met één van de medewerkers van onze 
sociale dienst. 
Om in aanmerking te komen is het belangrijk dat u voldoet 
aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden:
• meerderjarig zijn;
• een beperkt gezinsinkomen hebben;
• geen eigendom of recht van vruchtgebruik hebben in 

binnen- en/of buitenland;
• de bereidheid om Nederlands te spreken en in te  

burgeren;
• ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingen-

register. 

U schrijft zich in voor een woning die past bij uw gezins- 
situatie. Dit noemen we de rationele bezetting: het aantal 
gezinsleden bepaalt voor hoeveel slaapkamers u in aan-
merking komt. Een alleenstaande zonder kinderen komt 
bijvoorbeeld in aanmerking voor alle woningen met 1 of 2 
slaapkamers.

J 052 – 470 471
Ç inschrijvingen@dezonnigewoonst.be 

Stap 2: wachtlijst
Eens u ingeschreven bent, komt u samen met de andere 
kandidaat-huurders op een wachtlijst. De volgorde op deze 
wachtlijst wordt bepaald door wettelijke en optionele  
voorrangsregels.

De wet bepaalt dat we verplicht voorrang moeten geven aan 
onder meer:
• personen met een specifieke handicap voor een aan-

gepaste woning;
• huurders die in een te kleine of te grote woning wonen. 

Dit heet mutatie. Zij krijgen voorrang om te verhuizen 

naar een aangepaste woning die aansluit bij hun gewij-
zigde gezinssituatie;

• kandidaat-huurders die in een onteigende woning 
wonen.

Vanaf de actualisatie in het voorjaar van 2017 geeft De 
Zonnige Woonst ook voorrang aan kandidaat-huurders die 
nog niet in een sociale huurwoning wonen. Een uitzondering 
geldt voor huurders die willen verhuizen naar een woning 
die beter aangepast is aan hun gezinssituatie (zie hierboven 
onder wettelijk verplichte voorrang: een mutatie).

Actualisatie

Tweejaarlijks is De Zonnige Woonst verplicht om alle  
kandidatendossiers te hernieuwen. 
Als u op dat moment bij ons bent ingeschreven als kandi-
daat-huurder, ontvangt u een brief met de vraag om uw  
dossier te vernieuwen. Als u in aanmerking wilt blijven ko-
men voor een sociale huurwoning, moet u ons tijdig de  
gevraagde documenten bezorgen. 

Als u niet of te laat reageert, zijn we verplicht om u uit het 
inschrijvingsregister te schrappen en kunnen we u geen  
woning meer aanbieden. De volgende actualisatie vindt 
plaats in het voorjaar van 2017. 

Tip
Reageer steeds tijdig op brieven die u van ons ontvangt 
tijdens uw wachttijd. 
Is uw adres veranderd? Geef dit steeds door.
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De gemeenten waar onze huurwoningen gelegen zijn, stel-
den elk een lokaal toewijzingsreglement op. Dit heeft een 
grote invloed op de wachttijd en verleent voorrang aan:

in Hamme:
• kandidaat-huurders die:

1. sinds hun geboorte onafgebroken of minstens 30 jaar 
in Hamme wonen of gewoond hebben;

2. al 10 jaar in Hamme wonen;
3. de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar inwoner waren van 

Hamme.
Binnen deze drie groepen hebben inwoners van Kastel, 
Moerzeke, Zogge en Sint-Anna voorrang voor een  
huurwoning in hun deelgemeente.

• huurders en kandidaat-huurders vanaf 65 jaar voor een 
aangepaste seniorenwoning.

in Temse:
• kandidaat-huurders die:

1. al 10 jaar inwoner (geweest) zijn van Temse;
2. op dit moment al 3 jaar in Temse wonen.

• inwoners van Tielrode of Elversele voor de woningen in 
hun deelgemeente.

• huurders en kandidaat-huurders vanaf 65 jaar voor een 
aangepaste seniorenwoning.

in Waasmunster:
• kandidaat-huurders die:

1. sinds hun geboorte onafgebroken in Waasmunster 
wonen (= levenslange inwoner);

2. al 15 jaar in Waasmunster wonen of gewoond  
hebben;

3. de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar inwoner waren 
van Waasmunster.

• huurders en kandidaat-huurders vanaf 65 jaar voor een 
aangepaste seniorenwoning.

Stap 3: aanbod van een woning
Als er een woning vrijkomt, maken we een lijst op van alle 
kandidaat-huurders op basis van de rationele bezetting en 
de toepassing van de voorrangsregels. We kiezen dus niet 
zelf wie welke woning aangeboden krijgt. We schrijven de 
eerste kandidaat aan die voldoet. Als deze persoon het aan-
bod weigert, de tweede, enzovoort.
Als wij u een woning aanbieden, krijgt u de kans om samen 
met een medewerker de woning eerst te gaan bekijken voor 
u een beslissing neemt. Let op: als u tweemaal een aangebo-
den woning weigert, dan schrappen we uw inschrijving.

Door de voorrangsregels, uw woningkeuze en de gezins-
grootte, kunnen we niet op voorhand inschatten hoe lang uw 
wachttijd zal bedragen.

Tips
• Denk goed na over uw woningkeuze bij uw inschrijving. 

Zo vermijdt u een langere wachttijd als een aangeboden 
woning toch niet aan uw voorkeur voldoet. 

• Vraag bij uw inschrijving advies aan onze medewerkers 
als u vragen hebt over de ligging en het type woning.

• De toewijzing is een momentopname: jonge koppels 
krijgen kinderen en als kinderen volwassen zijn, gaan 
ze alleen wonen. Hierdoor wonen sommige gezinnen in 
een te kleine woning en andere in een te grote. Als uw 
gehuurde woning te klein of te groot wordt, dan kan u 
zich inschrijven voor een aangepaste woning. Dit kan 
eventueel een lagere huurprijs met zich meebrengen.
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HAMME

WAASMUNSTER

TEMSE

Wij zijn levenslang inwoner van Hamme
of

wonen/woonden er ooit 30 jaar

Wij wonen/woonden minstens 10 jaar 
in Hamme

Wij woonden tijdens de 
laatste 6 jaar minstens 

3 jaar in Hamme

Wij hebben 
geen binding 
met Hamme

Ik wacht sinds 
1 juni 2015

Ik wacht sinds 
1 augustus 2015

Ik wacht sinds 
1 januari 2012

Wij woonden tijdens de laatste 6 jaar 
minstens 3 jaar in Temse

of
wonen/woonden er ooit 10 jaar

Wij hebben 
geen binding 

met Temse

Wij zijn levenslang inwoner van 
Waasmunster

Wij wonen/woonden 
minstens 15 jaar in 

Waasmunster

Wij woonden tijdens de 
laatste 6 jaar minstens 
3 jaar in Waasmunster

Wij hebben 
geen binding 

met 
Waasmunster

Waar komen nieuwe 
kandidaten terecht op 

onze wachtlijst?

Ik woon al 10 jaar 
in Hamme en mijn 

huidige huur-
woning van De 

Zonnige Woonst is 
niet aangepast aan 
de grootte van mijn 

gezin.

A

Ik woon al 5 jaar in 
Temse.

B

Ik woon al 10 jaar 
in Waasmunster.

C

A

B

CDE

Hoe zien onze 
wachtlijsten eruit?

Ik woon al mijn hele 
leven in Hamme.

E

Ik woon al 17 jaar 
in Hamme.

D
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Stap 4: huurcontract en betaling
Als u beslist om de aangeboden woning te huren, onderte-
kent u een huurcontract en een reglement van inwendige 
orde. Dit is een overeenkomst tussen u en De Zonnige 
Woonst waarin afspraken staan over o.a. de huurprijs en de 
berekening van de huurlasten. Het contract bevat ook een 
opsomming van uw verplichtingen als huurder in verband 
met het onderhoud van de woning, het gebruik van de ge-
meenschappelijke delen...

Voor aanvang van de huur betaalt u een huurwaarborg. De 
huurwaarborg bedraagt 2 keer de maximale huurprijs van 
uw woning met een beperking tot 953 euro voor het jaar 
2017 (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). De waarborg 
plaatsen we op een geblokkeerde rekening. De intresten van 
deze rekening behoren aan u toe.

Voor de berekening van de maandelijkse huurprijs vertrek-
ken we van uw netto belastbaar gezinsinkomen van 3 jaar 
geleden. Uw netto belastbaar inkomen vindt u terug op uw 
belastingbrief (voor 2017: inkomsten 2014 – aanslagjaar 
2015). Tel hiervoor het gezamenlijk belastbaar inkomen en 
het afzonderlijk belastbaar inkomen samen. Gezinnen krijgen 
een korting per kind of per persoon ten laste. Ook de waarde 
van de woning heeft een invloed op het bedrag. 

Als uw huidige gezinsinkomen sterk daalt, kan u een huur-
prijsvermindering aanvragen. 

Om een vlotte betaling te garanderen :
• Schrijft u de huur over vóór de 10de van elke maand.
• Vermeldt u steeds uw persoonlijke gestructureerde 

mededeling in de overschrijving.  
Dit is een vaste code die u links onderaan op uw 
jaarlijkse rekening terugvindt naast ‘OGM-nummer’ met 
formaat ++000/0000/00000++.

• Raden wij u aan om gebruik te maken van een door-
lopende opdracht – deze moet u zelf aanmaken bij uw 
bank en aanpassen als het bedrag van uw maandelijkse 
huur wijzigt.

• Neemt u contact op met onze medewerkers van de 
sociale dienst als u moeilijkheden hebt om de huur te 
betalen. Zij bekijken graag met u de mogelijkheden om 
de betaling van achterstallige huurgelden maandelijks 
te spreiden.

Opgelet! Als u de huur niet tijdig betaalt, ontvangt u van ons 
een schriftelijke herinnering. Vanaf de tweede herinnerings-
brief rekenen we 5 euro aanmaningskosten aan.

Domiciliefraude

De huurprijs wordt berekend volgens uw gezinsinkomen. 
Als u met meer personen dan aangegeven permanent in de 
woning verblijft en uw gezinsinkomen hierdoor stijgt, dan 
betaalt u een te lage huurprijs. 
Als u iemand laat inwonen zonder dit bij ons aan te geven, 
dan pleegt u domiciliefraude en kunnen wij de huurovereen-
komst beëindigen.
Ook als een huurder de woning niet bewoont, is er sprake 
van fraude. Het bewonen van de woning is een verplichting 
uit de huurovereenkomst.

We volgen fraude strikt op. 
We werken hiervoor samen met de overheid, de gemeente en 
het OCMW. Als wij een melding ontvangen, onderzoeken we 
altijd de situatie. Als er duidelijke aanwijzingen zijn, schake-
len we de wijkagent in.

Ter bescherming van de privacy van de betrokkenen geven 
wij nooit informatie over het onderzoek door aan derden, ook 
niet aan de melders. 
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Huurprijsberekening

De huurprijsberekening is vastgelegd volgens wettelijke 
normen. U betaalt huur op basis van uw inkomen van drie 
jaar geleden. 

We passen de huurprijs jaarlijks aan op 1 januari. Huurders 
krijgen hierover een brief in september en december. 

In de loop van het jaar zijn herzieningen van de huurprijs 
ook mogelijk bij:
• het toetreden van personen in uw woning;
• het overlijden of vertrek van gezinsleden;
• uw pensionering of die van uw partner;
• een daling van het gezinsinkomen met meer dan 20% 

gedurende minimum 3 opeenvolgende maanden ten 
opzichte van het inkomen van 3 jaar geleden.

Breng ons steeds op de hoogte als u zich in één van boven-
staande situaties bevindt. Contacteer onze sociale dienst ook 
als u (of één van uw gezinsleden) als invalide erkend bent of 
als u een regeling van co-ouderschap getroffen hebt. 

Contacteer ons als u vragen hebt over de huurprijs- 
berekening:

J 052 – 470 471
Ç huren@dezonnigewoonst.be 

Meldingsplicht
Breng De Zonnige Woonst altijd op de 
hoogte als uw gezinssituatie wijzigt, 
ook al is dit maar tijdelijk. 
Doe dit binnen de maand. 



12

Welke gegevens vindt u terug op uw maandelijkse rekening? 

1. Startdatum huurprijs.
2. Gezamenlijk belastbaar inkomen, het afzonderlijk  

belastbaar inkomen is hierbij inbegrepen.
3. We indexeren het gezinsinkomen volgens het jaar 

waarop het inkomen betrekking heeft.
4. Minimum inkomen: als uw inkomen lager ligt, trekken 

we dit op tot het vermelde bedrag.
5. Het aantal kinderen ten laste en/of mindervalide perso-

nen met een erkenning van minstens 66% invaliditeit. 
Als u bezoekrecht hebt voor minderjarige kinderen dan 
rekenen we een halve persoon per kind.

6. De huurprijs voor een gelijkaardige woning op de privé-
markt noemen we de marktwaarde.

7. Op het ogenblik van het afsluiten van de huur- 
overeenkomst wordt de marktwaarde (zie ook 6)  
vastgelegd. Dit wordt de basishuurprijs.

8. Afhankelijk van de marktwaarde geven we een korting 
(patrimoniumkorting):  hoe ouder de woning, hoe groter 
de korting.

9. De vastgelegde minimale huurprijs, exclusief de huur-
lasten (zie 18) die een huurder voor de woning moet 
betalen.

10. Gegevens per gezinslid, zoals bv.  het inkomen, of de 
persoon al dan niet ten laste of mindervalide is.

Hoe berekenen we het huurgeld, rekening houdend met 
bovenstaande gegevens:

11. We vertrekken van 1/55 van uw geïndexeerde inkomen, 
met het leefloon als minimum.

12. Nadien trekken we de patrimoniumkorting hiervan af 
(zie ook 8).

13. We verrekenen de gezinskorting (zie ook 5).
14. We houden rekening met een aantal begrenzingen. U 

kan nooit minder huurgeld betalen dan het vastgelegde 
minimum (zie 9) en nooit méér dan het vastgelegde 
maximum (zie 7). Deze gegevens wijzigen jaarlijks en 
zijn exclusief de huurlasten (zie 18).

15. Zo bekomt u de te betalen huur met uitzondering van de 
huurlasten en eventueel afzonderlijke gehuurde garage 
of carport.

16. Hier vindt u de gegevens als u een afzonderlijke garage 
of carport huurt.

17. Dit is de korting die u krijgt omdat u een sociale woning 
huurt, met name het verschil tussen de basishuurprijs en 
uw werkelijke huur.

18. Dit zijn de voorschotten op de huurlasten (zie verder 
onder huurlasten) die u maandelijks moet betalen. 
Deze kosten variëren afhankelijk van de locatie van uw 
huurwoning. Jaarlijks volgt een afrekening (indien van 
toepassing).

19. De door u maandelijks te betalen huur. De huurprijs is 
afhankelijk van uw gezinsinkomen, de gezinssamen-
stelling en de staat van de woning. De huurprijs wordt 
jaarlijks aangepast.

20. De betalingsgegevens die nodig zijn voor uw bank-
instelling. Neem de gestructureerde mededeling altijd 
op bij uw betaling. 



Woning : 

I. GEGEVENS Afdrukdatum :
Referentie huurder :
Referentie woning : 

A) HUURDER
Gezinsinkomen : (Jaar : 2014)
Geïndexeerd inkomen : 
Begrenzing (min. leefloon) :
Aantal personen ten laste :

B) WONING
Marktwaarde :
Basishuurprijs (BH) : 
Patrimoniumkorting :
Minimale huurprijs :

II. GEZIN Naam Fact Ptl Inv
1,0 0,0 N
1,0 0,0 N

1,0 N

--

III. BEREKENINGEN
1) 1/55 van het inkomen 8) Te betalen huurprijs : =
2) Patrimoniumkorting - 9) Huurlasten :
3) Gezinskorting - Vergoedingen +
4) Aangepaste huurprijs = o.a.
5) Begrenzingen

1) maximaal de basishuurprijs -
2) minimaal de minimale huurprijs +

6) Reële huur : =
7) Huurtoelagen : -

o.a.

8) Te betalen huurprijs : = Onderhoud +
o.a.

IV. ANDERE VERHURINGEN
GARAGE NR. 21

Verbruiken +
o.a.

Sociale korting 10) Andere verhuringen : +
11) Aandelen : +

Gestructureerde mededeling 12) Maandelijks te betalen huur     Euro =
OGM-nr : ++000/0000/48904++
Gelieve deze mededeling te vermelden bij uw betaling
Bankrek.nr.  BE 02 0010 0977 4040

1,00

550,00

Inkomen

2594,14

550,00

22/12/2016

48,00

BE 9220 HAMME

197,00

20817,60

16772,55
17341,42

DE ZONNIGE WOONST

HUURDER X

01/01/2017

18,00

29,00

378,50
48,00

312,50

312,50

HUURDER/KANDIDAAT                       X
Y
Z

14178,41

29,00

1,77
2,67

CV/WV                                   
GROENONDERHOUD                          

AFST VERH.                              

237,50

312,50
0,42

0,42

Geboortedatum Relatie tov ref.huurder

4,44
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346,36

DOCHTER                                 
DOCHTER                                 
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Huurlasten

Huurlasten zijn de maandelijkse bijdragen die u betaalt voor 
taken die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeen-
schappelijk laat uitvoeren.

De huurlasten zitten verrekend in de maandelijkse huurprijs.

De huurlasten zijn voor elke woning anders omdat u enkel 
betaalt voor de taken die voor uw woning van toepassing 
zijn. Voor een huurder van een appartement zal de lijst 
uitgebreider zijn dan voor een huurder van een eengezins-
woning omdat deze laatste veel van de opgesomde taken 
zelf opvolgt en betaalt.

Huurders van eengezinswoningen en appartementen betalen 
voor:
• het onderhoud van de centrale verwarming en boilers 

(warmwaterketels);
• het groenonderhoud van de gemeenschappelijke tuinen 

en perken;
• de premie voor afstand van verhaal in de omnium 

brandverzekering die door ons werd afgesloten voor de 
woning.

De huurders van appartementen staan ook in voor de kosten 
van:
• het onderhoud van gemeenschappelijke inkomhallen, 

ramen en liften;
• het onderhoud van brandblusapparaten;
• het gemeenschappelijk gebruik van water en elektrici-

teit;
• het legen van gemeenschappelijke septische putten;
• de vergoeding van de huisbewaarder.

Een garage huren

Onze maatschappij verhuurt garages, autostaanplaatsen en 
carports. We verhuren ze bij voorrang aan de bewoners van 
onze huurwoningen.  

Bij gebrek aan kandidaten, verhuren wij ze ook aan andere 
geïnteresseerden.

Informeer u bij onze diensten als u een garage, autostaan-
plaats of carport wenst te huren.  

De huurprijs bedraagt:
• tussen 29 en 30 euro per maand voor garages en  

autostaanplaatsen.
• 20 euro per maand voor carports. 

Personen die geen woning bij ons huren, betalen hierop  
21% btw.

We maken net zoals bij de huur van een woning een huur-
overeenkomst op.

Een moestuin huren

In de Oostkouterstraat en de Moerheide verhuurt De Zonnige 
Woonst een aantal aangelegde percelen om groenten en 
fruit te kweken. 

Ze worden verhuurd per jaar aan een huurprijs van 1 euro 
per vierkante meter. Geïnteresseerden kunnen zich inschrij-
ven op het secretariaat en worden op de wachtlijst geplaatst.
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Hoe aanvragen?
• vul een aanvraagformulier in: omschrijf welke werken 

u wilt (laten) uitvoeren en welk materiaal u wenst te 
gebruiken; 

• voeg een plan met afmetingen toe. 

J 052 – 470 471
Ç herstellingen@dezonnigewoonst.be 

Na schriftelijke goedkeuring van De Zonnige Woonst kan u 
starten. Deze schriftelijke toestemming is nodig om discus-
sies op het einde van de huurtijd te vermijden. Zonder deze 
schriftelijke bevestiging kunnen we eisen dat u alles terug 
afbreekt. We rekenen erop dat u de aangevraagde werken 
vakkundig uitvoert en ook afwerkt.

Onderhouds- en herstellingswerken aan uw woning

Uitvoeren van veranderingswerken 
Veel huurders hebben vragen over werken die ze zelf willen 
uitvoeren aan de woning. We maken een onderscheid tussen 
grote en kleine werken.

Kleine veranderingswerken zoals schilderen, behangen, 
decoreren of verlichting ophangen… kan u zonder aan-
vraag uitvoeren. Informeer u bij onze technische dienst als 
u twijfelt of vragen hebt. Zo bent u zeker dat er later geen 
discussie ontstaat.

Grote veranderingswerken vraagt u altijd schriftelijk aan. 

Grote veranderingswerken zijn onder andere:
• het vernieuwen van een vloer;
• het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer;
• het plaatsen van een schotelantenne;
• aanpassingen aan de tuin (zie verder).
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Reglement van inwendige orde 

Samen met het huurcontract ondertekent de huurder het reglement van inwendige orde van De Zonnige Woonst. Dit document 
legt “de huisregels” uit: wat mag u aanpassen in een huurwoning, wat mag u zeker niet doen… Het reglement werken we regel-
matig bij zodat het ook op nieuwe vragen een antwoord biedt. 

U kan de meest actuele versie steeds raadplegen op onze 
website: 
www.dezonnigewoonst.be/ik_ben_huurder/huurdersdocumenten 
of u kan aan het loket een papieren versie afhalen. 

TIP: neem het reglement van inwendige orde zeker door als 
u klusjes plant aan uw huurwoning.

Enkele do’s en don’ts uit het reglement van inwendige orde:
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Meld tijdig problemen aan de woning 
Neem onmiddellijk contact op met de technische dienst van 
De Zonnige Woonst als u een probleem vaststelt. Zo vermijdt 
u dat het probleem groter wordt en kunnen we snel voor een 
oplossing zorgen. We kunnen u ook meteen melden of we al 
dan niet verantwoordelijk zijn voor de herstelling ervan.

Wat kan u verwachten als wij voor de herstelling zorgen?
• Wij geven naargelang de dringendheid van het pro-

bleem de opdracht door aan een aannemer die de 
werken binnen een bepaalde periode uitvoert. 

• De aannemer contacteert u minstens 24 uur vooraf 
om een afspraak te maken. Sommige problemen zijn 
ernstig en vragen om een dringend herstel. Dat vraagt 
ook wat flexibiliteit van uw kant. Vraag eventueel aan 
een familielid of buur om in uw plaats de aannemers te 
ontvangen als u zich echt niet kan vrijmaken.

• Aannemers beschikken altijd over een geschreven werk-
opdracht van onze maatschappij. Dit is een document 
waarop hij de uren invult die hij in of aan de woning 
presteerde. Na uitvoering van de werken zal de aanne-
mer u vragen de uitvoering en tijdstippen te bevestigen 
met uw handtekening. Kijkt u even na of de ingevulde 
gegevens correct zijn? Hebt u opmerkingen die u liever 
niet met de aannemer bespreekt? Neem dan contact op 
met de technische dienst van onze maatschappij.

• Was het een grote opdracht? Dan is het mogelijk dat 
een medewerker van onze technische dienst nog eens 
komt kijken om zeker te zijn dat de herstelling goed 
werd uitgevoerd. Hij zal u vooraf contacteren voor een 
afspraak.

• Merkt u na de werken nog een probleem? Geef dit dan 
zo snel mogelijk door aan onze technische dienst. 

J 052 – 470 471
Ç herstellingen@dezonnigewoonst.be

TIP: het is erg belangrijk dat we in het bezit zijn van uw  
juiste telefoonnummer. Als uw telefoonnummer wijzigt, 
breng dan steeds het secretariaat op de hoogte. Geef even-
tueel ook een telefoonnummer door van een familielid of 
een buur als u moeilijk bereikbaar bent en de herstelling 
dringend is.

TIP: voer zelf geen herstellingen uit waarvoor De Zonnige 
Woonst verantwoordelijk is. Bij twijfel over wie de werken 
moet uitvoeren, neemt u contact op met de medewerkers 
van de technische dienst.

Onderhoud en indeling van de tuin
Uw private tuin
We verwachten dat u uw eigen tuin goed en regelmatig 
onderhoudt. Dat betekent: gras maaien, onkruid verwijderen, 
hagen, bomen en coniferen snoeien. Een mooie tuin is ook 
fijn voor uw buren. Spreek onderling af hoe en wanneer u 
overhangende hagen of bomen aanpakt. Goede afspraken 
maken goede buren.

Afval hoort niet thuis in de tuin.
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Er gelden ook enkele algemene regels als u uw private tuin 
wilt aanleggen:

Afsluitingen en poorten
U wilt een nieuwe afsluiting, eventueel met poortje, plaatsen?

U mag een afsluiting plaatsen als deze bestaat uit natuur-
lijke materialen (haag, houten panelen…). Een draadafsluiting 
in een groene kleur mag ook. Het is verboden om beton-
platen, houten schotten met betonnen palen of gekleurde 
doeken te plaatsen. U mag de afsluiting die De Zonnige 
Woonst op de perceelgrens geplaatst heeft  nooit zonder toe-
stemming verwijderen.

Een omheining mag maximaal 2 meter hoog zijn. In het 
geval van een haag, is het de taak van de huurder om deze 
regelmatig te snoeien.

Als het gaat om een omheining die als scheiding dient tus-
sen twee woningen, moeten beide huurders akkoord zijn met 
het voorstel tot plaatsing ervan.

Tuinaanleg, tuinpad, terras of oprit
U wilt uw terras vergroten?
U wilt een tuinpad aanleggen of de oprit aanpassen?
U wilt nieuwe struiken of bomen aanplanten?

U mag zonder toestemming bloemen en kleine heesters 
aanplanten. Voor een nieuwe haag dient u een aanvraag in 
(zie ook bij afsluitingen en poorten). 
Denk eraan dat u ook verantwoordelijk bent voor uw voor-
tuintje en dat dit ook af en toe wat onderhoud nodig heeft. U 
mag niets veranderen aan de bestaande indeling en  
beplanting. 

U mag geen hoogstambomen of coniferen aanplanten. 

U kan een aanvraag indienen om zelf het terras te vergroten 
of een tuinpad aan te leggen. Houd er rekening mee dat het 
grootste deel van uw tuin het groene karakter moet behou-
den. 

Vaste constructies
U wilt een tuinhuis of carport plaatsen?
Uw hond heeft een hok nodig of u wilt een volière bouwen?
U wilt een veranda bouwen?

Dien een aanvraag in om een tuinhuis, hondenhok of volière 
te plaatsen. Bij het einde van het huurcontract moet u deze 
constructies weer afbreken.

De bouw van veranda’s en carports is niet toegelaten.

Moestuintjes
Moestuintjes kunnen beplant worden met groenten-,  
bloemen- en grasperken, kruiden en fruitstruiken. Bomen 
horen er niet in thuis.

De huurder van een moestuintje onderhoudt zijn tuintje 
goed: regelmatig onkruid wieden, gras maaien, afval verwij-
deren, enz. Het zal de oogst ten goede komen (en ook die van 
uw buur-tuinier). Draag mee zorg voor de gemeenschappe-
lijke voorzieningen (berging, waterpomp).

Een moestuintje is niet bedoeld voor het stoken van vuren, 
het plaatsen van terrassen of verhardingen en het houden 
van dieren.

Gemeenschappelijke tuinen
De Zonnige Woonst laat het onderhoud van gemeenschap-
pelijke tuinen uitvoeren door een firma. De gemeente 
onderhoudt het openbaar domein. Draag mee zorg voor de 
gemeenschappelijke tuinen en het openbaar groen. Maak van 
de perken geen stortplaats. 
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Einde van de huur

De huur stopzetten
U kan uw woning of garage op 3 manieren opzeggen:
• via het opzegformulier dat u bij ons kan ondertekenen;
• door het sturen van een aangetekende brief. Deze brief 

moet ondertekend zijn door alle huurder(s) die het huur-
contract hebben ondertekend;

• via de gerechtsdeurwaarder.

Vermeld in uw brief uw nieuw adres, uw nieuw telefoon-
nummer en uw bankrekeningnummer. Dat is nodig voor de 
eventuele terugbetaling van de waarborg.

Opgelet: een opzeg is bindend. U of wij kunnen hier niet op 
terugkomen. Wij zijn immers gestart met het aanschrijven 
van een kandidaat-huurder.

Door uw huis en (eventueel) tuin goed te onderhouden, tijdig 
de huur te betalen, bij te dragen aan een goede buurt… 
kortom door de bepalingen uit de huurovereenkomst na te 
leven, vermijdt u dat De Zonnige Woonst de huurovereen-
komst beëindigt. 

Opzegtermijn
De wet verplicht een opzegtermijn van 3 maanden. Als u naar 
een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen 
met een handicap verhuist, bedraagt de opzegtermijn één 
maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de 
maand die volgt op het moment dat we uw opzeg ontvangen 
hebben.

Bij overlijden van de langstlevende huurder wordt het huur-
contract van rechtswege ontbonden.

De woning verlaten
Van zodra u uw woning hebt opgezegd, komt een medewer-
ker van De Zonnige Woonst bij u langs. Wij noemen dit de 
voorcontrole. Tijdens dit moment krijgt u uitleg over hoe 

u de woning moet achterlaten: gepoetst, leeg, eventuele 
herstellingen uitgevoerd… U kan tijdens dit bezoek al uw 
vragen stellen.

We maken een afspraak in de laatste week van uw huurperi-
ode om de sleutels over te dragen en een plaatsbeschrijving 
op te maken. Hierin wordt een beschrijving van de woning 
gemaakt:
• de toestand van de vloeren, muren, stopcontacten, 

deuren, sanitair, kranen… wordt grondig bekeken en 
opgetekend (zo kunnen wij vaststellen of er sedert het 
begin van de huurperiode schade aan de woning is 
toegebracht. Dit is belangrijk voor de eindafrekening en 
de terugbetaling van de waarborg);

• de meterstanden van water, elektriciteit en gas worden 
genoteerd en doorgegeven aan de betrokken  
leverancier.

Voor een vlotte afhandeling van de huurwaarborg hante-
ren wij standaardtarieven voor kleine, vaak voorkomende 
herstellingen. Deze worden tijdens de voorcontrole aan 
de vertrekkende huurder voorgelegd. Na verwerking van 
eventuele herstellingen en na aftrek van eventuele huurach-
terstal, wordt het resterende bedrag van de huurwaarborg 
teruggestort (maximaal drie maanden na het einde van de 
verhuring).
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Kopen
Kooprecht van de huurder

Een huurder heeft het recht om de gehuurde woning aan te 
kopen onder volgende voorwaarden:

• de woning wordt al minstens 15 jaar door ons verhuurd;
• de huurder heeft de woning minstens 5 jaar ononder-

broken bewoond;
• een kandidaat-koper mag geen andere woning of per-

ceel bestemd voor woningbouw in volle eigendom of 
volledig in vruchtgebruik hebben;

• de koper is verplicht om de woning na aankoop gedu-
rende 20 jaar te bewonen.

Sociale koopwoningen en bouwgronden

Inschrijvingsvoorwaarden
Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale 
kavel aankopen als hij/zij voldoet aan de woonbehoeftig-
heidsvoorwaarden én ingeschreven is in de daartoe be-
stemde inschrijvingsregisters. De voorwaarden zijn wettelijk 
vastgelegd en gaan over een inkomensgrens en een verkla-
ring op eer dat de kandidaat-koper geen woning of perceel 
bestemd voor woningbouw in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik heeft.

De Zonnige Woonst houdt territoriale inschrijvingsregisters 
bij voor respectievelijk sociale koopwoningen en sociale 
kavels. De kost voor de inschrijving per register bedraagt 50 
euro.

Plichten na aankoop
De eigenaar van een sociale koopwoning heeft een woon-
plicht van 20 jaar. Deze gaat in op de datum van de authen-
tieke notariële verkoopakte.
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Een overzicht van al onze geplande projecten vindt u  
achterin deze brochure.
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Koopprojecten

Project in uitvoering: Slangstraat
Op de hoek van de Slangstraat, op de plaats van het voorma-
lige pand van fotograaf Duytschaever, starten we in het voor-
jaar van 2017 met de bouw van 9 sociale koopappartemen-
ten naar het ontwerp van de Hamse architect Kris Cornelis. 

Het gebouw heeft een lift, een fietsenberging en achterlig-
gende parkeerplaatsen. Er komen 6 appartementen met 2 
slaapkamers en 3 appartementen met 1 slaapkamer. Elk 
appartement krijgt een eigen balkon of terras. De apparte-
menten op de tweede verdieping zijn duplexappartementen. 
De oplevering is voorzien voor begin 2018.

Project in uitvoering: Museumstraat
Nog in het voorjaar van 2017 start de bouw van 4 koopwo-
ningen op de plaats waar tot enkele jaren geleden Museum 
Van Bogaert-Wauters gevestigd was. De Hamse architect 
Jeroen Smekens van S3 Architecten tekende het ontwerp 
voor de nieuwe woningen in de Museumstraat.  
Alle woningen hebben een tuin en een garage.  
Twee woningen hebben 3 slaapkamers, de andere twee 4 
slaapkamers.

Project in uitvoering: Broekstraat
In de Broekstraat zullen we 4 gezinswoningen bouwen naar 
het ontwerp van architect Jos Vercauteren uit Moerzeke: 2 
halfopen en 2 gesloten bebouwingen. Alle woningen hebben 
3 slaapkamers, een garage en een tuin.



J 052 – 470 471 
Ç kopen@dezonnigewoonst.be 
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Project in ontwerpfase: Marktplein/Peperstraat
In het centrum van Hamme zal het voormalige pand van 
fotograaf Merckpoel plaats maken voor de bouw van 15  
appartementen. Na een architectuurwedstrijd kwam het 
bureau Nero uit Gent als winnaar uit de bus. 
De appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers en zullen 
in de eerste plaats bedoeld zijn voor senioren. Het nieuwe 
complex krijgt een ondergrondse parking, een lift en een 
binnentuin.

Project in ontwerpfase: Hoogstraat
Evolta tekende het ontwerp voor de bouw van 6 apparte-
menten met 2 slaapkamers in de Hoogstraat in Hamme. 
Het gebouw wordt uitgerust met een lift. Achteraan is er 
parkeerruimte en een gemeenschappelijke fietsenstalling 
voorzien. 
De 2 appartementen op de 2de verdieping zijn duplex- 
appartementen.

De Zonnige Woonst beschikt over aparte brochures over de koopprojecten in uitvoering.  
Geïnteresseerden kunnen op eenvoudig verzoek een exemplaar verkrijgen via het secretariaat.



Plaatsing dakisolatie in de Vlaslaan
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Projecten
Nieuwbouw

In de Weststraat in Hamme start in 2017 de bouw van 3 
huurappartementen. Het ontwerp van architect Jos Vercau-
teren uit Moerzeke voorziet 1 appartement voor rolstoelge-
bruikers op het gelijkvloers en 2 duplexappartementen met 
2 slaapkamers op de 1ste verdieping. 

Voor verschillende woningen in de Oostkouterwijk stelden 
we vast dat de kosten voor een totaalrenovatie te hoog  
zouden oplopen. We gaan daarom de oude woningen  
vervangen door nieuwbouw. Het gaat om de site in de  
Lindestraat en de site op de hoek Populieren- en Veldstraat 
en Prieel in Hamme. ArQ architectenstudio uit Sint-Niklaas 
won de architectuurwedstrijd en zal de nieuwe woningen op 
de beide sites ontwerpen. De werken gaan ten vroegste in 
2018 van start. Net zoals bij totaalrenovatie zorgen we voor 
de herhuisvesting van de huurders.

Renovatie

We richten ons al enkele jaren intensief op (totaal)renovatie 
van onze bestaande woningen. Dit is een werk van lange 
adem en een omvangrijk budget. Op de volgende pagina’s 
vindt u een overzicht van de lopende en geplande projecten.

We investeren in het energiezuinig maken van onze  
woningen door het uitvoeren van gerichte aanpassingen: 
• dakisolatie: de opdrachten voor de resterende 30% 

van onze woningen zijn in uitvoering en zullen in 2017 
afgerond worden;

• isolerende beglazing: al onze woningen beschikken 
dankzij de inspanningen van de voorbije jaren over dub-
bele beglazing;

• hoogrendementsketels: alle toestellen van centrale 
verwarming voldoen aan de normen. Nu plaatsen we 
ketels in woningen waar nog geen centrale verwarming 
aanwezig is. Dit zijn ingrijpende werken. We zullen hier-
mee ten laatste in 2020 klaar zijn.

Achterin de brochure vindt u een overzicht van de planning van onze 
nieuwbouwprojecten.
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Totaalrenovatie betekent het volledig vernieuwen van een 
woning om ze opnieuw te laten voldoen aan de huidige 
normen van comfort, veiligheid en energiezuinigheid. We 
vernieuwen onder andere de elektriciteit, de verwarming, 
de badkamer en de keuken. De woning wordt geïsoleerd 
en waar nodig passen we ook de indeling aan zodat alle 
ruimten voldoen aan de minimumoppervlakte. Tijdens een 
totaalrenovatie kan de huurder tijdens de werken niet in de 
woning blijven en zorgen wij voor een andere woning.

Eind 2016 werden verschillende totaalrenovatieprojecten 
afgerond. In Waasmunster zijn drie gezinswoningen in de 
Hollandse Molen en Zuidermolen helemaal vernieuwd. In 
Hamme namen nieuwe huurders hun intrek in 5 gerenoveer-
de seniorenwoningen in ’t Spinnewiel en de Strijderslaan en 
2 woningen in de Moerheide.

 Moerheide

In 2017 lopen de werken verder aan twee woningen in de 
Landbouwstraat in Hamme. We zullen ook de aanpak van 
de volgende woningen in ’t Spinnewiel en de Moerheide in 
Hamme voorbereiden.

Landbouwstraat: totaalrenovatie van 2 gezinswoningen

Totaalrenovatie seniorenwoningen in ‘t Spinnewiel
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Kijk uit – werfverkeer!

Door werken, maar ook door leveringen enz., rijden er regel-
matig vrachtwagens in de bebouwde kom. De straten zijn 
daar niet overal op voorzien. Jaarlijks gebeuren er zware on-
gevallen die te wijten zijn aan de dode hoek. Vrachtwagens 
zijn ondertussen uitgerust met extra spiegels of camera’s, 
maar ook dit zijn geen wondermiddelen. U kan ook zelf een 
steentje bijdragen aan veilig verkeer.

Een vrachtwagen besturen is multitasken
Vanop de fiets of vanuit de auto gezien, denkt u misschien 
dat een vrachtwagenchauffeur vanuit zijn hoge cabine veel 
kan zien en lijkt het besturen van zo’n voertuig niet zo moei-
lijk. In een auto kijkt u rond en hebt u overzicht. Maar een 
vrachtwagen heeft dat niet en de chauffeur moet dus ver-
trouwen op zijn spiegels. Die spiegels hebben enkele dode 
hoeken. Even wegkijken van een spiegel, en er kan alweer 
een voetganger of fietser langsgelopen zijn.

De dode hoek is groter dan u denkt
Dode hoeken zijn de ruimten rond een voertuig die de chauf-
feur niet kan zien, zelfs niet met spiegels. Volgende zones 
tonen aan waar de chauffeur een moeilijk zicht op heeft:

TIPS: Help de chauffeur en breng uzelf niet in 
gevaar
• Houd afstand  

Dit zowel met de auto als met de fiets. Soms moeten 
vrachtwagens achteruit rijden. Net op deze plek kan de 
chauffeur u moeilijk zien. Laat dus voldoende ruimte 
tussen.

• Maak uzelf zichtbaar 
De chauffeur zit misschien hoog en ver weg, maar is 
zichtbaar voor u. Laat hem weten dat u hem ziet, dat hij 
erlangs kan. Knipper met uw licht (auto) of zwaai even 
(als voetganger of fietser). Als u ziet dat de vrachtwa-
gen een draai gaat maken, laat de chauffeur die dan 
afmaken.  
Draag als fietser heldere kledij en zorg voor een goed 
werkende verlichting.

• Blijf uit de dode hoeken 
Als fietser blijft u best rechts en ruim achter de vracht-
wagen. Stop ook nooit onder of ter hoogte van de 
spiegels. Goed om te onthouden: als u de chauffeur kan 
zien in de spiegel, ziet hij u ook. Verplaats u niet meer 
als de chauffeur u in een stilstaande situatie zag staan 
(bijvoorbeeld aan de stoplichten).

• Een vrachtwagen heeft ruimte nodig 
Soms moet een vrachtwagen gebruik maken van het 
baanvak van de tegengestelde richting om te kunnen 
draaien. Geef de chauffeur de nodige ruimte zodat het 
verkeer snel weer vlot kan verlopen. Jaag een chauffeur 
zeker niet op: soms is het echt precisiewerk om een be-
paalde inrit te nemen of manoeuvre uit te voeren. Extra 
stress kan de chauffeur op dat moment missen.

Verkeerstips nabij de werf
• in- en uitritten vrijhouden;
• vertragen met de auto of fiets ter hoogte van de in- en 

uitritten;
• werven niet betreden;
• niet parkeren op een werf.



26

Nieuwbouwprojecten

Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

huurwoningen Weststraat
Hamme

3 2017-2018

vervangingsbouw huurwoningen Lindestraat
Hamme

20 2018-2019

vervangingsbouw huurwoningen Hoek Populierenstraat en  
Veldstraat, Prieel
Hamme

24 2019-2020

koopwoningen Broekstraat (Veermanshof)
Hamme

4 2017-2018

koopwoningen Museumstraat
Hamme

4 2017-2018
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

koopappartementen Slangstraat
Hamme

9 2017-2018

koopappartementen Marktplein en Peperstraat
Hamme

15 2017-2019

koopappartementen Hoogstraat 
Hamme

6 2017-2018

koopwoningen en huurappartementen Posthoorn en Gasmeterstraat
Hamme

5 huizen
10 appartementen

2020

ontwikkeling site Tasibel Geemstraat, 
Koning Albertplein,
Nijverheidstraat, Hamme

150 2020-2025
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Renovatieprojecten

Type Plaats Aantal 
woningen

Planning

totaalrenovatie woningen ‘t Spinnewiel en Strijderslaan 
Hamme

14 bij einde huur

plaatsing dakisolatie verschillende wijken 250 2017

totaalrenovatie woningen Moerheide en Evangeliestraat
Hamme

5 2017-2019

totaalrenovatie woningen Oostkouterstraat, Populierenstraat 
Hamme

19 2017-2019

plaatsing CV op aardgas verschillende wijken 186 2017-2019



29

Type Plaats Aantal 
woningen

Planning

totaalrenovatie woning Kerkstraat 
Waasmunster

1 2017-2018

vervanging buitenschrijnwerk Noordstraat 
Hamme

21 2017

totaalrenovatie woningen Populierenstraat, Veldstraat 
Hamme

5 2018
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De Zonnige Woonst cvba

Rozenhoed 1
9220 Hamme

tel 052- 470 471
info@dezonnigewoonst.be

Openingsuren loket:
di - za van 9u tot 12u
zondag en maandag gesloten

www.dezonnigewoonst.be
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