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Woordje van de directeur
Beste huurders
De zomer is in aantocht. We hebben
reeds kunnen genieten van een heel
aantal mooie zomerdagen. Het wordt
echter de meest speciale zomer die we
met z’n allen hebben meegemaakt.
Iedereen snakt naar sociaal contact,
een knuffel, een kus,… Laat ons hopen
dat we vlug terug kunnen naar ons ‘normale’ leven.
De voorbije periode was hard voor iedereen. Corona heeft
zijn invloed op het sociaal en maatschappelijk leven.
Zo ook op onze werking. Een aantal van onze bouwdossiers hebben door het virus vertraging opgelopen. Al
onze werven hebben een vertraging van enkele maanden
met zich meegebracht. Gelukkig is het einde in zicht en
kunnen we binnenkort een aantal mensen gelukkig
maken met een gloednieuwe woonst.
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Woonmaatschappij! !Mpuls kocht
recent vijf elektrische fietsen aan.
Deze fietsen zullen voornamelijk
gebruikt worden door de huurderbegeleiders en de medewerkers van
de technische dienst voor hun verplaatsingen in het kader van huisbezoeken en plaatsbeschrijvingen.
Met de aankoop van deze fietsen willen we bijdragen tot de vergroening
van de mobiliteit. Bovendien zullen
door de verplaatsingen op de fiets
onze medewerkers meer zichtbaar
aanwezig zijn in de wijken.
Er zijn ook nog twee dienstwagens
ter beschikking, maar deze worden
enkel gebruikt voor iets verdere verplaatsingen of voor verplaatsingen
waarbij materiaal moet meegenomen worden.
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TEVREDENHEIDSMETINGEN
In een eerdere editie van ‘t !Mpulsje werd meegedeeld dat we
zijn gestart met tevredenheidsmetingen. De tevredenheidsmeting van 2019 werd intussen afgesloten. In 2019, werden er
voor de vragenlijst “tevredenheid huurders” 412 huurders uit
Lauwe en Rekkem bevraagd. 139 huurders hebben de vragenlijst ingevuld. Dit zijn de belangrijkste resultaten:
DIENSTVERLENING
Over het algemeen is men erg tevreden over de dienstverlening. Enkel indien het over het afhandelen van problemen aan de woning gaat scoort
men lager (65 % - 75 % ).
Iets meer dan 70 % is tevreden rond de bereikbaarheid van de medewerkers en 68 % geeft de voorkeur aan telefonisch contact. Het is opmerkzaam
dat 42 % nog nooit de website heeft bezocht. We merken op dat het begrip
bewonersparticipatie minder gekend is bij de huurder en dat de huurder
dit wel belangrijk vindt om er meer in betrokken te worden.
Verschillende opmerkingen nemen we mee in onze huidige werking. We
brainstormen ook naar mogelijke verbeterpunten. Zo zijn we reeds volop
bezig om de huurders meer te betrekken via onder andere onze bewonersvergaderingen.
Voor de vragenlijst “tevredenheid huurders” werken we met een jaarlijks
beloningssysteem. De volgende drie huurders werden door het computerprogramma uitgekozen op basis van de code gelinkt aan de enquête:
Declercq Jacqueline, Lietaer Roza en Van Loon Lynda. Proficiat, jullie
ontvangen een waardebon van Stad Menen ter waarde van 25 euro!
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Woonmaatschappij !Mpuls kiest voor
groene mobiliteit

WONING - BUURT
Over de grote lijn merken we een
score op tussen 80 % en 90 % wat
betreft de tevredenheid over de
woning. De grootste ontevreden
(17 %) is er over de kwaliteit van
de badkamer of het sanitair. Ook
is er 18 % minder tevredenheid
rond de privacy in hun tuin of op
het balkon.
95% van de huurders zijn over
het algemeen tevreden van hun
buurt. Als we in detail treden
zijn mindere scores het volgende: 20 % vindt dat kinderen niet
veilig kunnen spelen in de buurt
en 38 % vindt dat er niet genoeg
winkels zijn om dagelijkse boodschappen te doen.

Klusjesman Luc
op pensioen
Luc startte zijn loopbaan als klusjesman bij Ons Dorp
op 1 januari 2012. Luc is een handige Harry en stond
in voor de kleine en de grote klusjes. Na een tijdje
werden de grote klussen meer overgedragen naar
externe aannemers en kon Luc zich volledig uitleven
op de kleinere klusjes, wat hij graag doet.
Het enige wat Luc nu nog te doen staat, is genieten
van zijn welverdiend pensioen samen met zijn vrouw
Catherine en dochter Lies. Luc is sinds eind mei 2020
op pensioen. Zijn vrije tijd zal hij vooral vullen met
zijn hobby’s zoals het verzamelen van postzegels en
het bekijken van films. Misschien kom je hem ook
wel eens tegen als seingever bij wielerwedstrijden!
Geniet van je welverdiende pensioen, Luc!

Ontleen onze
woonmeter
De woonmeter is een
eenvoudige thermoen hygrometer met vier
vuistregels om correct
te verwarmen en te
verluchten. Een ideaal
instrument om energie
te besparen! Het leert je
bewust om te gaan met energie, het helpt
je bij vocht en schimmel en het verhoogt het
comfortgevoel.
De icoontjes tonen hoe je de woonmeter correct
kan gebruiken. Zo kunnen ook mensen die moeilijk
Nederlands lezen of schrijven ermee aan de slag.
Woonmaatschappij !Mpuls kocht enkele woonmeters aan via Samenlevingsopbouw. De huurderbegeleiders brengen deze mee op jaarlijks huisbezoek. De woonmeter kan worden ontleend mits
betaling van een waarborg van € 10. Voor meer
informatie kan je terecht bij je huurderbegeleider!
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ONZE BRIEVEN IN EEN NIEUW JASJE

EEN GOED CONTACT MET JOUW BUREN

We streven er voortdurend naar om alle communicatie zoals brieven en mailverkeer naar
(kandidaat)-huurders zo helder mogelijk en in klare taal te schrijven.

Een goed contact met de buren maakt samenleven aangenamer. Overlast van buren is nooit
leuk. We geven je 5 simpele tips.

Intern beschikken we over een werkgroep communicatie.
In deze werkgroep komen volgende zaken aan bod: onze
huurderskrant, de website, de facebookpagina en onze
communicatie met (kandidaat)-huurders. In de werkgroep
werd beslist om van start te gaan met het integreren
van figuren in ons briefverkeer (genaamd de !Mpulsjes).

De !Mpulsjes kwamen tot stand naar aanleiding van een
samenwerking met de hogeschool “Howest” en hebben als
doel brieven te verduidelijken en een “eerste indruk” te
geven aan de brief. Bel je ons op naar aanleiding van een
ontvangen brief? Laat ons weten welk !Mpulsje er op je
brief staat.

1.

Net verhuisd? Bel eens aan bij de buren
die naast je wonen en maak kennis. Zeg
hallo als je jouw buur tegenkomt. Als je
elkaar een beetje kent, is het gemakkelijker om eens hulp te vragen of een probleem te melden.

We laten jullie graag reeds kennismaken met onze !Mpulsjes:
2.

?!

Je vindt mij terug
in algemene brieven

Je vindt mij terug
in brieven rond jouw
huuradministratie

!

Je vindt mij terug
in o.a. brieven over
je inschrijving voor een
andere sociale woning

Je vindt mij terug in
brieven van de
huurderbegeleiders
zoals aankondigingen
voor een huisbezoek

Je vindt mij terug
in brieven van de
technische dienst

We staan steeds open voor suggesties van huurders om onze communicatie te verbeteren.
Jullie zijn tenslotte de proef op de som! Laat het ons weten via administratie@wm-impuls.be.

Respecteer de rust.
Lawaai of geluidsoverlast kan een grote
irritatie zijn. Respecteer dus de rust. Maak
’s avonds en ’s nachts geen lawaai. Zet muziek nooit luid. Sla niet met deuren. Is er
toch sprake van langdurig nachtlawaai?
Dan moet je de politie bellen.

3.

Je vindt mij terug
in algemene brieven

Zeg eens hallo!

4.

Heb je een probleem met een buur?
Probeer er rustig over te praten en
zoek samen naar een oplossing. Wacht
hiermee niet te lang. Als je te lang
wacht, is de ergernis alleen maar groter. Stap ook nooit
naar buren als je boos bent. Wacht tot je rustig bent.

Kondig een feestje of klusjes aan.
Geef je een feestje of klus je een dagje?
Verwittig dan de buren vooraf. Vermeld
een tijdstip waarop het feestje of het
klussen stopt. Zo weten jouw buren dat
het lawaai maar kort duurt.

Een probleem? Praat erover.

5.

Help eens een handje.
Is jouw buur al wat ouder, niet goed te been of eens ziek?
Vraag of je kan helpen. Misschien kan je een boodschap
meebrengen van de winkel of helpen met een kleine
taak in het huis.

!Mpuls lanceert de
burenkaartjes
Tijdens de corona-crisis werd het weer al eens
duidelijk hoe sterk we elkaar nodig hebben.
Daarom hebben we het burenkaartje gelanceerd. Zo kan je aan je buren laten weten dat
je iets voor hen kan betekenen. Dit kan zijn om
bijvoorbeeld boodschappen te doen, het gras
te maaien,... Je vult het burenkaartje in en je
steekt het in hun brievenbus.
Wil je ook laten weten aan je buur dat ze op je kunnen
rekenen? De burenkaartjes kunnen aangevraagd worden
bij de huurderbegeleiders. Dit kan via 056 53 27 99 of via
socialedienst@wm-impuls.be. De kaartjes kunnen afgehaald of opgestuurd worden.
Zelf na de corona-tijd gaan we verder met dit initiatief
en zijn de kaartjes ook te verkrijgen tijdens de bewonersvergaderingen of andere activiteiten.
Heb jij een buur waar je op kan rekenen of waar je een
heel goed contact mee hebt? Laat het ons weten via
administratie@wm-impuls.be, we zetten hem/haar
graag eens in de kijker in onze volgende editie!
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Onze huurderbegeleiders zijn er voor jou!
Woonmaatschappij !Mpuls heeft drie maatschappelijk werkers. Wij noemen ze de huurderbegeleiders. Elke huurderbegeleider is verantwoordelijk voor een regio. Het is de
bedoeling om jaarlijks bij elke huurder langs te gaan.

TIP IN EEN STRIP:

Hoe neem ik deel aan een huurdersadviesraad/bewonersvergadering
IK KAN
NAAR
IMPULS
GAAN
Volkslaan 302/0201 - 8930 Menen
OF IK GA
NAAR HUN WEBSITE!
wm-impuls.be

Deborah

Yara

klik op
‘IK BEN HUURDER’

Jonna

Rekkem-Menen:

Menen:

Lauwe-Menen:

Centrum Menen
Barakken
Ter Beke
Groenhof
Rusthof Ter Berken
Emiel Vanderveldestraat

Nieuwe Tuinwijk

De Meibloem
Sint-Janswijk
Ons Dorp
’t Vosken
Appartementen Wilgenlaan

socialedienst@wm-impuls.be of 056 53 27 99

en daarna bij ‘leefbaarheid’:
‘WAT DOET !MPULS
VOOR HAAR HUURDERS?’

WE KIJKEN ER NAAR UIT OM JOUW STEM TE HOREN!

Werfnieuws

OF KIJK IN HET
HUURDERSKRANTJE
JAARGANG 1 - Nr. 2
okt. - nov. - dec. 2019
DAAR KAN JE
EEN
INVULSTROOKJE
VINDEN!

Zit je zelf met een probleem of wil je samen met ons iets
bespreken?
Contacteer
ons viaofmail
ofsamen
kom eens
Zit je zelf met
een probleem
wil je
metlangs!
ons één uitleggen? Contact

SPAARZAAM
OMGAAN MET
WATER

Zit je zelf met een probleem of wil je samen met ons één uitleggen? Contacteer ons via mail of k

Zit je zelf met een
of wil je samen
met ons één uitleggen? Contacteer ons via mail of kom eens langs!
Renovaties
inprobleem
de Nieuwe
Tuinwijk

Plannen voor de hoek van de Acacialaan en de Olmenlaan

We raden aan eerst zelf de problemen op te lossen door met je buur te praten. Soms weet
jouw buur niet dat zijn gedrag voor jou overlast veroorzaakt. Verandert het gedrag niet
van je buur? Dan kan je aan ons hulp vragen.
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Vandaag gebruiken we nog te vaak kwalitatief goed
water voor toepassingen die dat niet vragen: je planten water geven, je auto wassen, de was doen,… We
geven
graag
enkele besparingstips. Zo spring je
Zit je zelf metZit
een
je probleem
zelf met een
of wil
probleem
je samen
of met
wil jeons
samen
één uitleggen?
met ons één
Contacteer
uitleggen?ons
Contacteer
via mail of
ons
kom
via
eens
mail langs!
ofjullie
kom eens
langs!
niet alleen zuinig om met kostbaar drinkwater, maar
kan je ook tot de helft besparen op je jaarlijkse waterfactuur. Win-win!
Op de hoek van de Acacialaan en de Olmenlaan te Menen ko- Hou je kraan zoveel mogelijk dicht: laat je kraan
men nieuwe woningen. De bestaande woongelegenheden zijn
niet lopen terwijl je je tanden poetst of de afwas
aan vervanging toe en moeten plaats maken voor meer moderdoet, kies voor een douche in plaats van een bad,
nere en energiezuinige woonvormen. Plannen zijn momenteel
doe één grote was in de machine in plaats van
volop in opmaak. Het wordt alvast uitkijken naar nieuwe aankleintjes, zet je vaatwasser enkel aan als die vol is,…
trekkelijke woningen op die plaats.
ACACIALAAN

Onze huurderbegeleiders kunnen proberen een gesprek aan te gaan met de buren. Dit is niet gemakkelijk, vaak voelt er zich altijd iemand benadeeld.
Bovendien kunnen wij heel moeilijk een standpunt
innemen in een burenruzie. Onze huurderbegeleiders kunnen ook overleggen met een maatschappelijk werker van het OCMW als de huurder in
begeleiding is. Een overleg met het OCMW is heel
gebruikelijk en proberen we zoveel mogelijk te doen.
Zo kunnen we samen met de huurder tot een oplossing komen. Loopt het toch uit de hand? Dan kan je
een verzoening opstarten bij het vredegerecht. Ook
kunnen wij preventieve woonbegeleiding van het
CAW inschakelen. De CAW-medewerkers bieden
begeleiding aan door middel van huisbezoeken en
er wordt samen aan een traject gewerkt om de problemen aan te pakken. Ze kunnen ook ingeschakeld
worden in het geval er problemen zijn rond het onderhoud in de woning en wijzelf en/of de huurder
ziet het niet haalbaar om dit zelf aan te pakken.

± 6603

T.R.

650

Wat indien er sprake is van overlast van buren?
Wat kunnen en mogen onze huurderbegeleiders doen?

Momenteel worden verschillende woningen gerenoveerd in
de Nieuwe Tuinwijk te Menen. De woningen worden volledig
gestript en er wordt opnieuw begonnen met de opbouw. De
woningen zijn dus volledig nieuw na de werkzaamheden.

± 6731

OLMENLAAN

Guido Gezellaan
De werken aan de 14 woongelegenheden in de Guido Gezellelaan, voorzien voor personen met een beperking en senioren,
lopen stilletjes aan op zijn einde. Door de corona-crisis liepen
de werken vertraging op, maar we kunnen eindelijk meedelen
dat de nieuwe huurders er begin juli hun intrek nemen. We
wensen hen veel succes in hun nieuwe woonst!

- Voorkom verspilling in de tuin: geef je planten water na zonsondergang en niet op het warmste moment van de dag, kies goede potaarde die het water
vasthoudt, geef gericht water in plaats van je hele
tuin te besproeien,…
- Gebruik regenwater waar het kan: was je auto met
emmers water in plaats van met de tuinslag, gebruik regenwater om je planten water te geven,…
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VRAAG
VAN DE MAAND:
Mag mijn nieuwe partner
zomaar bij mij komen
inwonen?

Huurders uit Lauwe en Rekkem hun brieven en
formulieren gericht aan Woonmaatschappij !Mpuls
kunnen afgeven in het gemeentehuis in Lauwe of in
het Dorphuis in Rekkem? U hoeft dus niet speciaal
tot in Menen te komen om iets te komen afgeven aan
het onthaal of in onze brievenbus te deponeren!
Vanaf half juli “De Meiboom - Onesto woonkredieten”, hun intrek nemen in onze kantoren? Dit is het
adres voor een voordelige hypothecaire lening die past
bij uw situatie. ‘Een lening op maat” voor het kopen,
renoveren of gewoon behouden van uw enige woning!

Neen, je moet dit steeds aanvragen. We moeten nagaan of de woning voldoende groot is.
Hiervoor doen wij een opmeting van de bewoonbare oppervlakte. Jouw aanvraag moet
ook goedgekeurd worden door het Directiecomité. Hou er rekening mee dat een meewoning een invloed kan hebben op jouw huurprijs. Jouw partner moet ook één jaar na toetreding voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Voldoet jouw partner dan niet?

Volg onze
Facebookpagina om snel
op de hoogte te zijn van
laatste nieuwtjes!

Dan moet hij/zij de woning verlaten, gebeurt dit
niet, dan kunnen we de huurovereenkomst ontbinden.

@

Help je je vriend(in) tijdelijk uit de nood?

Contactgegevens

Dan kan je een tijdelijke meewoning aanvragen.
Hierbij doorlopen we ook bovenstaande stappen. De meewoning is dan wel in tijd beperkt
(maximum 3 maanden), maar heeft als voordeel
dat er geen adreswijziging moet doorgevoerd
worden en de huurprijs gelijk blijft. Let op! Blijft
jouw vriend(in) langer, dan kan dit een invloed
hebben op jouw huurprijs met terugwerkende
kracht vanaf de aanvangsdatum.

Ben je gehuwd?
Dan moet je partner onmiddellijk voldoen aan
de toelatingsvoorwaarden om toe te treden tot
de huurovereenkomst.
Heb je verdere vragen?
Neem dan contact op met jouw huurderbegeleider via
socialedienst@wm-impuls.be. Het niet aangeven van
een meewoning kan worden beschouwd als domiciliefraude. Het is dus zeer belangrijk dat je ons op de
hoogte brengt van jouw plannen.
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Wenst u meer info of een afspraak?
- Website: www.onesto.vlaanderen/nl
- E-mail: demeiboom@onesto.vlaanderen
- Telefoon: 056 31 41 38

WIJ WERKEN OP AFSPRAAK.
Je kan ons elke werkdag telefonisch bereiken
tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur op het
nummer 056 53 27 99 of stuur ons een e-mail:
info@wm-impuls.be
administratie@wm-impuls.be
klachten@wm-impuls.be
kandidaten@wm-impuls.be
verhuring@wm-impuls.be
socialedienst@wm-impuls.be
technischedienst@wm-impuls.be
boekhouding@wm-impuls.be
-----Problemen met verwarming of warm water:
Bulex Services 02 800 49 00
-----Dringende problemen met elektriciteit:
DM Elektro 0460 96 27 59

