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Jaargang 4 - zomer 2022 – zesmaandelijkse nieuwsbrief  

WOONVEER
M A G A Z I N E

Beste huurders,

Met deze zomereditie van ons 
magazine brengen we heel wat 
nieuws over het reilen en zeilen bij 
Woonveer.

Zoals eerder gepland vond er begin 
2022 een voorzitterswissel plaats. Ivan 
Van der Taelen gaf de fakkel door 
aan mezelf. Als schepen van wonen 
in Puurs-Sint-Amands zal ik tot eind 
2024 voorzitter zijn van de raad van 
bestuur van Woonveer.

Op de algemene vergadering 
van 6 mei 2022 werden ook 4 
nieuwe raadsleden aangesteld als 
afgevaardigden van de gemeente 
Bornem. We stellen ze verder in dit 
magazine voor.

In dit zomernummer geven we vooral 
een overzicht van alle lopende 
activiteiten bij de technische dienst: 
nieuwbouwprojecten in Ruisbroek, 
Bornem, Wintam en Breendonk naast 
tal van renovatieprogramma’s. 
Extra aandacht gaat hierbij naar 
de 6 koopwoningen die dit jaar 
gerealiseerd worden in Rietveld te 
Ruisbroek.  

Verder in het magazine vind je 
nog praktische tips om energie 
te besparen, enkele interessante 
nieuwsjes en de woordpuzzel.

Veel leesplezier en een aangename 
zomer!

Raf De Blaiser
Voorzitter 

van de raad van bestuur

Palingstraat 48_101 • 2870 Puurs-Sint-Amands
T: 03 740 00 20 • www.woonveer.be
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ONZE WONINGEN IN BEELD
Tijdens de warme zomer van 2020 maakte fotografe Katie Verkinderen een fotoreportage van alle woningen 
die vanaf 1922 door de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in Klein-Brabant gebouwd werden. 
Waar is volgende foto genomen? De woningen en garages dateren van 1996 en in 2002 werden er een aantal 
appartementen gebouwd.



PROJECT RIETVELD
KOOPWONINGEN
IN RUISBROEK

Tegen begin 2023 stelt 
Woonveer Klein-Brabant 6 
nieuwe woningen te koop 
in het Rietveld te Ruisbroek. 
Met dit project levert Woon-
veer opnieuw een bijdrage 
tot betaalbare eigentijdse 
koopwoningen.

Het project Rietveld is ont-
worpen door architecten-
bureau Archiprof bvba uit 
Puurs-Sint-Amands en de 
aannemer is Hero Construct 
nv uit Dendermonde. 

Het project voorziet een blok 
van 4 woningen (3 gesloten 
en 1 halfopen bebouwing) 
en een blok van 2 halfopen 
woningen. Alle woningen 
hebben een eigen tuin en 
zijn gelegen in een verkeers-
arme, groene, doodlopen-
de straat.

Het gelijkvloers van de 6 wo-
ningen bestaat uit inkom, 
wc, leefruimte, open keuken 
en berging. Op de eerste 
verdieping zijn er telkens 3 
slaapkamers en een badka-
mer met toilet. De woningen 
worden casco afgewerkt zo-
dat de kopers de woningen 
naar persoonlijke smaak kun-
nen afwerken.

Momenteel zijn de ruwbouw-
werken volop aan de gang. 
Begin 2023 zullen de wo-
ningen afgewerkt zijn en te 
koop gesteld worden.

Meer informatie is te vinden 
op de website www.woon-
veer.be. Wie interesse heeft 
kan contact opnemen met 
Woonveer.

WOONVEER 
BOUWT
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ALLEMANSHOFSTRAAT IN BORNEM

Begin 2022 werd in het centrum van Bornem gestart met een kleinschalig inbreidingsproject. 
Het gaat over de bouw van 2 huurappartementen met elk 1 slaapkamer in de Allemanshof-
straat in Bornem.

Stein Michiels is de architect van dit project en de werken worden uitgevoerd door aannemer  
Weckx-Van Pellicom. De verhuring is voorzien voor eind 2022.

MOERPLEIN/GEBR. VAN BENEDENLAAN IN RUISBROEK

In 2021 werden in de Gebroeders Van Benedenlaan – Moerplein te Ruisbroek 24 verouderde 
woningen gesloopt om plaats te maken voor 47 energiezuinige wooneenheden. Dit gebeurt 
in verschillende fases.

Nadat aannemer De Vlieger de infrastructuurwerken uitvoerde, is aannemer Elpers nv uit  
Merchtem onlangs gestart met de bouw van de eerste 18 entiteiten.

De afwerking en oplevering van de eerste woningen is voorzien voor 2023.
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VRIJHALSWEG
IN BREENDONK

Dit project voorziet in de 
bouw 5 wooneenheden voor 
verhuur en staat momenteel 
in de ontwerpfase. De ge-
meente Puurs-Sint-Amands 
voerde de beleidstoets uit 
en de VMSW gaf een gun-
stig advies aan het vooront-
werp. Vervolgens kan nu het 
uitvoeringsdossier uitgewerkt 
worden.

SLOOP 
P. HUVENEERSSTRAAT 
IN WINTAM

Begin 2022 werd een deel 
van de site gesloopt. Een 
tweede kleiner gedeelte 
volgt later. 

Begin 2022 stelde de Vlaam-
se Maatschappij voor Soci-
aal Wonen VMSW een ste-
denbouwkundig ontwerper 
aan voor de opmaak van de 
stedenbouwkundige studie.

Op grond van deze krijtlijnen 
kan het ontwerpteam later 
aan de slag.

KUIPERSWEG
IN RUISBROEK

Dit project voorziet in de 
bouw van 4 wooneenhe-
den voor verhuur en staat 
momenteel in de ontwerp-
fase. De gemeente Puurs-
Sint-Amands voerde de be-
leidstoets uit en de VMSW 
gaf een gunstig advies aan 
het voorontwerp. Vervolgens 
kan nu het uitvoeringsdossier 
uitgewerkt worden.

5



Dank zij de versterking van de technische dienst van Woonveer wordt een ruim programma 
voor renovaties voorzien voor 2022 en de komende jaren.

Voor 2022 staan onder meer volgende projecten gepland:

DAKISOLATIE IN MERKENVELD IN PUURS
In het voorjaar 2022 werden de daken van 12 bejaar-
denwoningen in het Merkenveld te Puurs geïsoleerd. 
Het betrof de na-isolatie van daken en de vervanging 
van dakbedekking, de afbraak van de bovendakse 
schouwen en het plaatsen van nieuwe dakdoorvoeren 
in deze woningen.

De werken werden uitgevoerd door de firma Zolderse Dakprojecten uit Lummen. De firma Air 
Consult verzorgde de aanpassingen aan de rookgasafvoer van de centrale verwarming.

Deze werken passen in het programma Design & Insulate van de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW). Dit programma voorziet in een groepsaankoop voor de vernieuwing 
en isolatie van daken en gevels van sociale huurwoningen. 

PROGRAMMA SCHILDERWERKEN
Vorig jaar werd een meerjarenplan opgesteld voor het herschilderen van de traphallen in de 
grotere complexen. In 2022 komen de Eikenlaan, Wilgenlaan, Nieuwe Kouterstraat 101-105 en 
Kraanweg  (Bornem) en Droogveldstraat (Mariekerke) aan de beurt. Het gaat over het schil-
deren van de traphal (eventueel de inkomdeur van de appartementen) en in de Eikenlaan en 
Wilgenlaan ook de betonnen oversteken van de balkons. 

RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERKERIJ VAN 6 BEJAARDENWONINGEN
IN ASPERGEVELDEN IN KALFORT
Eind 2021 werd beslist om de buitenschrijnwerkerij van 6 bejaardenwoningen in de Aspergevel-
den en 2 woningen in het Fabiolapark te renoveren. Deze werken worden uitgevoerd door de 
firma Van Praet.

RENOVATIE GEZINSWONINGEN 
KOUTERVELDWEG IN BORNEM
Woonveer is eigenaar van verschillende woningen in de 
Kouterveldweg te Bornem (tussen nummer 2 en 20). Op 
termijn zal hier een vervangbouwproject gerealiseerd 
worden maar momenteel worden de leegstaande wo-
ningen (beperkt) gerenoveerd met het oog op verhuur.

De centrale verwarming, de beglazing, de elektrische 
installatie en de dakisolatie werd reeds aangepakt.  
Momenteel worden de woningen en de tuinen nog ver-
der opgefrist zodat ze kortelings terug verhuurd kunnen  
worden.

ONDERHOUD VAN CV KETELS
In juni werd een nieuw contract afgesloten voor het systematisch onderhoud van de tech-
nische installaties centrale verwarming en schouwen van de 1500 woningen van Woonveer. 
Aannemer Heyndrickxs zal alle huurders contacteren voor een afspraak voor dit onderhoud.

WOONVEER 
RENOVEERT
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De energieprijzen gaan omhoog. Je hoort niets anders in de media. Ook in de zomer, wanneer de ver-
warming niet moet draaien, zijn er heel wat tips om toch te besparen op het energieverbruik in de woning.  
Alle beetjes helpen.

We zetten 10 tips op een rij

TIP 1 - ZET DE THERMOSTAAT LAGER
Zet een uur voor het slapengaan of overdag als niemand thuis is, de thermostaat op 16 graden. Trek overdag 
een (extra) trui aan en bespaar energie door de verwarming 1°C lager te zetten dan gewoonlijk en sluit deuren 
naar niet verwarmde/koelere ruimten.

TIP 2 - LED-LAMPEN
Vervang gewone lampen door LED-lampen. Die verbruiken minder stroom.

TIP 3 - STEKKER UIT HET STOPCONTACT
Elk huis heeft veel elektrische apparaten die vaak op stand-by staan. Door stekkers uit stopcontacten te trekken 
of een stekkerdoos met een aan-uitknop te gebruiken, kan je energie besparen.

TIP 4  - VENTILEREN
Het is belangrijk om voldoende te verluchten, ook als het buiten koud is. Zet elke dag 15 minuten je raam open. 
Sluit je raam voordat je de verwarming terug aanzet.

TIP 5 - KORTER DOUCHEN
Neem een douche en geen bad. Als je geen acht maar zes minuten doucht, bespaar je heel wat euro’s per jaar. 
De nieuwe trend is kouder douchen. Even wennen, maar je warmt daarna snel op. En maak gebruik van een 
waterbesparende douchekop.

TIP 6 - ONTDOOI HET VRIESVAK
Een ijslaag in het diepvriesvak betekent al snel veel meer stroomverbruik. Als je dit klusje in de winter doet, als het 
buiten vriest, kan je de bevroren producten eventjes buiten bewaren. Trek de stekker van het toestel uit en maak 
het vriesvak schoon met een spons en warm water: zo ontdooit het ijs sneller.

TIP 7 - SLIM KOKEN
Kook met het deksel op de pan. Het kost minder energie en je keuken wordt minder vochtig. Je kan met een 
snelkookpan je kooktijden drastisch inkorten.

TIP 8 - SLIM WASSEN
Was op een lagere temperatuur (30°C). Kies enkel hogere temperaturen als het echt nodig is. Eén volle machine 
wassen is voordeliger dan twee halfvolle.

MIJN WONING
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
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TIP 9 - SLIM DROGEN
Maak zoveel mogelijk gebruik van een droogrekje in plaats van een droogkast, maar vergeet dan niet om vol-
doende te verluchten om het vocht uit de woning te krijgen. Bespaar op strijkwerk door de droge was onmid-
dellijk op te plooien.

TIP 10 - LET OP HET ENERGIELABEL
Koop je een nieuw apparaat, koop er dan één met 
een goed energielabel. Een toestel met label A, B of 
C is misschien wel duurder dan D, E of F maar die in-
vestering verdien je bijna altijd terug. Vraag advies aan 
de winkelier. Sedert 2021 zit dit label in een nieuw jasje  
(zie schema).

WIST JE?
DAT JE GRATIS EEN ENERGIESCAN KAN LATEN UITVOEREN?
Een energiescan is een snelle scan van jouw energiegebruik in huis. Zo weet je waar en wanneer je het meeste 
energie verbruikt. Voor sociale huurders is een energiescan gratis. Een energiesnoeier komt op huisbezoek en 
geeft je tips om energie te besparen. Dat is goed voor het milieu en voor jouw portemonnee.

Voor Bornem en Puurs-Sint-Amands kan je hiervoor terecht bij Stekr, het woon- en energieloket van de intercom-
munale IGEMO. 

Heb je een vraag over energiebesparing of wil een scan laten uitvoeren? Maak dan een afspraak via het num-
mer 015 28 60 28. De afspraken gaan door in het gemeentehuis van Bornem, Puurs of Sint-Amands. Meer info 
vind je op de website www.stekr.be. 
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RAF DE BLAISER NIEUWE 
VOORZITTER VAN WOONVEER
Op 9 maart 2022 werd Raf De Blaiser aan-
gesteld als nieuwe voorzitter van Woonveer. 
Raf is momenteel schepen van wonen, land-
bouw, facilitair beheer en gebouwen van de 
gemeente Puurs-Sint-Amands. Raf zetelt al 
verschillende jaren in de raad van bestuur van 
Woonveer, de afgelopen 3 jaar ook als lid van 
het directiecomité.

Raf groeide op in een landbouwersgezin in 
Sint-Amands en studeerde af als industrieel in-
genieur landbouw. Momenteel werkt Raf voor 
de veilingassociatie LAVA als adjunct directeur 
en kwaliteitsverantwoordelijke voor het keur-
merk FLANDRIA® groenten en fruit. In zijn vrije 
tijd is hij zeer actief in het verenigingsleven.

Op de algemene vergadering van 6 mei 2022 
werden ook 4 nieuwe leden van de raad van 
bestuur aangesteld. Door de coalitiewissel in 
het bestuur van de gemeente Bornem wer-
den 4 afgevaardigden van de gemeente Bor-
nem vervangen. Tot eind 2024 zetelen Liesje 
Pauwels, Tom De Nijn, Hilde Cools en Jurgen 
Godden namens de gemeente Bornem in 
de raad van bestuur naast Ivo Van Aken en 
Silke Hielegems. Liesje Pauwels, momenteel 
schepen van wonen, cultuur, toerisme en be-
graafplaatsen in de gemeente Bornem, werd 
benoemd tot ondervoorzitter van Woonveer. 

SOCIALE HUISVESTING WORDT WOONMAATSCHAPPIJ
Tegen 30 juni 2023 worden de sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaan-
deren omgevormd tot regionale woonmaatschappijen. Concreet betekent dit dat er voor de gemeen-
ten Puurs-Sint-Amands en Bornem slechts één centrale woonorganisatie zal zijn. 

Woonveer klein-Brabant zal in de regio Klein-Brabant samen met vzw Optrek de nieuwe woonmaat-
schappij vormen. Het doel van deze samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvrien-
delijk en efficiënt mogelijk te maken. Zo zal er slechts 1 aanspreekpunt zijn en komt er 1 wachtlijst. 

Goed om te weten: voor jou als huurder verandert er helemaal niets. Onze dienstverlening en jouw con-
tactpersonen blijven gewoon dezelfde. 

WOONVEER
WEETJES – ZOMER 2022

WINNAAR WOORDPUZZEL
De oplossing van de vorige woordpuzzel was 
“sociale huisvesting”. Uit de ingezonden ant-
woorden trok een onschuldige hand Chris Brys 
als winnaar uit de bus. Chris Brys woont mo-
menteel op de Tijpel in Bornem en vroeger in 
Wintam. Hij ontving van Woonveer een aantal 
Bornem-bonnen waarmee hij terecht kan bij 
de lokale handelaars van de gemeente.

OPEN LOKETMOMENTEN
OP MARKTDAGEN
Omwille van het corona-virus werkte Woon-
veer 2 jaar lang uitsluitend op afspraak. Sinds 
kort zijn er om de 14 dagen weer vrije loket-
momenten zonder afspraak tijdens de markt-
dagen in Bornem en Puurs-Sint-Amands.

Een afspraak maken is nog steeds de beste 
werkwijze (Telefoneer naar 03 740 00 20) maar 
na de zomervakantie zijn er terug open loket-
momenten:

- Sociaal Huis, Broekstraat 40 in Bornem: 
maandag 5 september tussen 9u en 12u. 
Daarna om de 14 dagen.

- Kantoor Woonveer, Palingstraat 48 in 
Puurs: donderdag 15 september. Daarna 
om de 14 dagen.

Kijk op de website voor de juiste kalender van 
het najaar.
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WOONVEER VERWELKOMT 
2 NIEUWE KLUSJESMANNEN
In mei startte Paul Van den Brande als nieuwe werkman bij Woonveer. 
Een maand later startte ook John Rottiers uit Bornem als 4de werkman. Ze 
hebben allebei jarenlange ervaring in bouw en renovatie van woningen.

Hiermee zal Woonveer sneller kunnen zorgen voor 
het uitvoeren van dringende herstellingen en tege-
lijk ook leegstaande woningen of appartementen 
kunnen renoveren voor verhuur.

We heten beiden van harte welkom.

VISITATIERAPPORT
Sinds 2012 beoordeelt de Visitatiecommissie van Wonen Vlaanderen via bezoeken en bevragingen de 
prestaties van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Het is een soort kwaliteitsbeoor-
deling op basis van verschillende criteria zoals de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningen, het 
financieel beleid en de klantgerichtheid.

Eind 2021 werd Woonveer onder de loep genomen en daarna ontving Woonveer het visitatierapport. 
Op basis hiervan besliste de Minister van Wonen dat Woonveer geen verbeterplan nodig heeft. Hij gaat 
er van uit dat Woonveer de verbeterpunten zelfstandig zal kunnen wegwerken. Een goed rapport dus. 
Leuk is ook de vaststelling dat de bevraging van onze huurders en partners op heel wat vlakken een 
positieve beoordeling opleverde.

De komende maanden worden een aantal aandachtspunten aangepakt. Zo zal verder ingezet wor-
den op de verbetering van de uitrustingsgraad en energiezuinigheid van het patrimonium.

WOONVEER WUIFT MARTINE CLAES UIT
Op 1 juni ging medewerkster Martine Claes met pensioen. 
Martine ging op 1 februari 1996 aan de slag bij de toenmalige
Kleine Landeigendom Klein-Brabant, de maatschappij die 
instond voor het realiseren van sociale koopwoningen in de 
regio. Sedert de fusie naar Woonveer werkte ze voornamelijk 
voor de financiële dienst. Eind mei namen haar collega’s 
gepast afscheid van deze aangename en loyale collega. 
Nog veel plezier met fietsen, reizen en culinaire ontdekkingen!
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Arboretum
Augustus
Bed
Bos
Brouwerĳ
Cadeau
Chocopasta
Croissant
Fort
Gemeentehuis
Hemelvaart
Kasteel
Kerk
Kinderboerderĳ
Kinderen
Koffie

Lief
Moeder
Ontbĳt
Park
Recreatiedomein
Scheldedĳk
Speculoos
Speeltuin
Stiltegebied
Thee
Veerboot
Vrĳ
Vĳftien
Zeekanaal
Zeesluis

WOORDZOEKER
ZOMER 2022

Oplossing:

K M IJ R V K I N D E R E N N R

E T N A S S I O R C G A M E K

R A T R A A V L E M E H C I B

K L A A N A K E E Z M R N T O

S T I L T E G E B I E D I F S

I M U T E R O B R A E B U IJ P

A U G U S T U S T R N R T V E

K O F F I E S I B D T O L U C

A E L R E D E O M I E U E A U

S C H E L D E D IJ K H W E E L

T T E F O R T B F K U E P D O

E S H M D F E I L R I R S A O

E Z E E S L U I S A S IJ T C S

L I R E E A T S A P O C O H C

N IJ V E E R B O O T IJ B T N O

✁

OPLOSSING WOORDZOEKER

Naam:

Adres:

Het antwoord op het woordraadsel kan je vóór 1 augustus 2022 
- per mail opsturen naar info@woonveer.be 
- noteren op deze antwoordstrook en deze in een enveloppe bezorgen 
 aan Woonveer Klein-Brabant, Palingstraat 48_101, 2870 Puurs-Sint-Amands

Ook in dit Magazine plaatsen we een woordzoeker.   

Doorkruis alle woorden die hier vermeld staan in het rooster. Deze woorden kunnen zowel van links naar 
rechts als van rechts naar links geschreven zijn, zowel horizontaal, verticaal, diagonaal of achterstevo-
ren. Met de overgebleven letters kan je een 
andere verborgen zin vormen.

Ken je het antwoord? Stuur het ons op. On-
der de juiste inzendingen loten we opnieuw 
een winnaar die we belonen met een P-bon 
(Puurs-Sint-Amands) of een Bornembon.
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© Patrick Quintelier

Adres: Woonveer Klein-Brabant
 Palingstraat 48_101
 2870 Puurs-Sint-Amands
Telefoonnummer:  03 740 00 20
E-mail:  info@woonveer.be
Website:  www.woonveer.be 

Per mail
Je kan ons steeds per mail bereiken.

Per telefoon
Telefonisch zijn we elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 16u

Aan ons loket - op afspraak
Voor een persoonlijk contact aan het loket maak je best een afspraak. We maken ook enkel afspraken voor 
zaken die niet telefonisch of schriftelijk kunnen behandeld worden.
Om de 14 dagen is er een open loketmoment op de marktdagen in Bornem en in Puurs-Sint-Amands. 
Kijk op de website voor de juiste data. 

Inschrijvingen voor koopwoningen en aanvragen voor de Vlaamse Woonlening 
Enkel op afspraak.

Technische meldingen 
Voor technische meldingen hoef je niet langs te komen. Je kan deze telefonisch, per e-mail of via de website 
doorgeven. Als het telefoonnummer bezet is, spreek dan gerust een boodschap in op het antwoordapparaat. 
We beluisteren de berichten dagelijks.

Telefoonnummer (algemeen): 03 740 00 20 (en kies dan voor optie 1)
E-mail:  onderhoud@woonveer.be

Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen in de bereikbaarheid van ons loket.

Let op!
Ons kantoor is gesloten op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli 2022 en op maandag 15 augustus 2022. 

PRAKTISCHE 
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WOONVEER WENST JULLIE 
EEN AANGENAME ZOMER!


