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Woordje van de directeur
Beste huurders
We naderen terug de winter. De dagen
worden korter en het weer wordt kouder.
Maar geen nood… We kunnen met z’n
allen zorgen voor warmte. Warmte die
we nu meer dan ooit in tijden van corona nodig hebben, namelijk de warmte
van vriendschap!
Als sociale huisvestingsmaatschappij hechten wij veel
belang aan goed nabuurschap en vriendschap bij de verschillende huurders.
Een klein gebaar kan al wonderen doen. Zeg je buur of
de voorbijgangers een goeie dag of geef een ‘knikje’. Of
laat aan je buur weten dat je voor hem of haar iets kan
betekenen bijvoorbeeld door boodschappen te doen. Daarom nog eens een warme oproep om de burenkaartjes in
gebruik te nemen.
Doe je ook mee? Want zeg toch zelf: de warmte van vriendelijkheid is toch super!
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TIP IN EEN STRIP HOE VRAAG IK EEN HERSTELLING AAN?

Surf naar www.wm-impuls.be
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Even later...
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Klik op “herstelling aanvragen” en vul het formulier in

Contacteer de
aannemer
en maak
een afspraak!

Herstellingen
kan je ook
per mail
(liefst met foto’s)
aanvragen via
technischedienst@
wm-impuls.be

Klusjesman Luc
sinds mei 2020
op pensioen
In onze vorige editie bedankten we klusjesman
Luc voor zijn inzet bij Woonmaatschappij !Mpuls.
Omwille van de coronacrisis konden we dit niet
vieren. Desondanks hebben we hem toch op zijn
laatste werkdag kunnen verrassen met een ontbijt, cadeautjes en kaartjes van huurders met leuke
teksten. Luc wilde graag via deze weg nog eens alle
huurders en collega’s bedanken. Bedankt Luc!

Brieven per mail
Misschien werd je reeds gecontacteerd door één van onze medewerkers,
maar binnenkort willen wij meer gebruik maken van mailverkeer in plaats
van de post. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar op die manier
kunnen wij ook sneller met jullie communiceren. Heb je geen e-mailadres? Geen zorgen! Dan blijven wij je gewoon contacteren per brief of telefoon. Heb je een e-mailadres en heb je dit nog niet aan ons laten weten?
Stuur dan een e-mail naar socialedienst@wm-impuls.be.

Voorbereidingen
huurprijsberekening 2021
Binnenkort starten we opnieuw met de voorbereidingen van de huurprijsberekeningen voor 2021. Je
zal deze in de loop van december ontvangen. Om je
nieuwe huurprijs te berekenen controleren wij jouw
inkomen, personen ten laste, bezoekregelingen, invaliditeit,… Naar aanleiding hiervan vragen wij om
met het volgende rekening te houden:
- Controleer alle gegevens op de berekeningsnota:
jouw inkomen, personen ten laste, invaliditeit,
aantal gezinsleden,… Is er iets niet correct? Neem
dan contact met ons op.
- Heb je begin januari jouw nieuwe huurprijsberekening nog niet ontvangen? Neem dan contact met
ons op. Mogelijks zijn er documenten of gegevens
te kort om de huurprijs te berekenen. De huurprijsberekening kan ook via de post verloren zijn
gegaan.
- Indien je al jouw aanslagbiljet 2020 (inkomstenjaar 2019) hebt ontvangen, mag je ons dit bezorgen.
Jouw huurprijs zal aangepast worden rekening
houdend met het inkomen van 2019 in plaats van
het inkomen van 2018. Let op: je kan dit maar
bezorgen tot en met 31 december 2020!

Heb je bij ontvangst van jouw huurprijsberekening
toch nog vragen? Neem contact op met de dienst
huuradministratie: verhuring@wm-impuls.be.
In het kader van de nieuwe huurprijsberekeningen
herinneren we jullie er graag nog eens aan dat de
huishuur voor de 10e van elke maand moet worden
betaald. Om dit niet te vergeten kan je jouw huur
automatisch laten betalen. Je kan bij ons een domiciliëringsopdracht aanvragen. Dit is een opdracht die
wij geven aan de bank om geld in te houden van je
rekening en over te schrijven naar ons. Je hoeft niet
meer naar de bank te gaan bij wijzigingen, dit gebeurt via ons. Natuurlijk brengen we jou eerst op de
hoogte van eventuele wijzigingen.
Heb je hulp nodig bij betalingen? Bij het OCMW
kan je terecht voor: leefloon, financiële steun, voorschotten op sociale uitkering, budgetbegeleiding en
-beheer,… Ook het CAW biedt hulp aan: individuele
begeleiding, begeleiding bij financiële problemen of
woonbegeleiding. Je kan ook steeds bij ons terecht,
samen komen we tot een oplossing!
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Maatregelen corona
Het corona-virus heeft ons al een lange tijd in onze
greep. Toch herinneren we jullie graag nog eens
aan de veiligheidsmaatregelen in ons gebouw en
als je contact hebt met onze medewerkers. We vragen om de volgende maatregelen te respecteren:

Bewegen in tijden
van corona
Blijven bewegen is nu meer dan ooit belangrijk om
gezond en sterk te blijven. Respecteer hierbij uiteraard de regels van de overheid rond hygiëne en sociaal contact. Zowel in Menen, Lauwe en Rekkem
zijn er speel- en beweegparcours met opdrachten,
sport- en speeltoestellen, allen tussen de 3 en 4,5
km. Je kan de parcours ontdekken op www.menen.
be/speel&beweeg. In de openbare gebouwen kan je
folders verkrijgen. Daarnaast heeft Stad Menen ook
heel wat te bieden op het vlak van wandelen, fietsen
en paardrijden. De stad maakt echter deel uit van
het fietsnetwerk Leiestreek West. Je kan alle routes
terugvinden op www.menen.be/recreatief. Voor
meer informatie kan je ook terecht bij de dienst toerisme (056 52 94 17 of toerisme@menen.be).

Opgelet! Ook alle geplande activiteiten voorzien in
het najaar zoals de huurdersadviesraad, de bewonersvergaderingen en de infomomenten rond het
gebruik van de “ZieZo-brochure” zullen niet doorgaan. Grote groepen mensen samenbrengen is nu
geen goed idee.

Wandelen

Fietsen

Wandeling
‘Pittige vrouwen in Menen’

Provinciale fietsroute
‘Kommiezenroute’

Start: Menen of Lauwe
Afstand: 4 of 2 km
Bijzonderheden: niet bewegwijzerd

Start: Menen
Afstand: 50 km
Bijzonderheden: bewegwijzerd

Beschrijving: Honderden ‘grote’ en ‘kleine’ vrouwen
droegen bij tot de ontwikkeling van hun stad. Maar de
geschiedenisboeken maken hier nauwelijks melding
van. We gaan op zoek naar bekende en beruchte vrouwen: politieke dames, volksvrouwen, spionnes, dievegges, adellijke dames, kunstenaressen, sportvrouwen en
anderen. Op deze manier willen we de wandelaars op
een luchtige manier meegeven dat er in het stedelijk
straatbeeld meer mogelijk is dan Ernest Claesstraten en de
Pater Damiaandreven. Het parcours voert de wandelaar langs een 15-tal locaties die de aandacht vestigen
op de vrouwelijke geschiedenis van Menen.

Beschrijving: De Kommiezenfietsroute langs de
Leie balanceert tussen West-Vlaanderen en
Noord-Frankrijk. Je vertrekt in Menen en fietst
stroomopwaarts langs de Leie op Belgisch grondgebied. Dat doe je tot in Zuid-Wervik (Wervicq-Sud). In Frankrijk verken je de Franse grensgemeenten Busbeke (Bousbecque) en Halewijn
(Halluin). Terug op Belgisch grondgebied trap je
via de oude smokkelpaden en de E17-grenspost
van Rekkem naar Lauwe. Het jaagpad langs de
Leie brengt je opnieuw naar Menen.

> Folder (€2) verkrijgbaar bij Toerisme Menen.
3

- Ben je ziek, moet je hoesten of niezen? Annuleer
je huisbezoek of afspraak.
- Breng je eigen stylo mee om documenten te ondertekenen.
- Draag een mondmasker en zorg dat je neus en
mond bedekt zijn.
- Hou minimum 1,5 meter afstand.
- Ontsmet en was je handen op alle plaatsen waar
we dit vragen.

> Folder (€3) verkrijgbaar bij Toerisme Menen.

Hou je kot
gezond
Van 16 tot 20 november 2020 is er een
actieweek “Gezond Binnen”. Wist je dat we
85% van onze tijd binnen doorbrengen?
En dat vooral in de eigen woning? De binnenlucht die je al die tijd inademt, kan een
invloed hebben op je gezondheid en welzijn. Onderzoek toont aan dat de lucht binnen in gebouwen vaak sterker vervuild is
dan de buitenlucht. Er zijn verschillende
oorzaken van binnenmilieuproblemen.
Als bewoner kan je een sterke invloed
hebben op de kwaliteit van het binnenmilieu. Zo kunnen roken, klussen, schilderen
en nieuwe meubelen installeren zonder
daarbij goed te verluchten een ongezond
binnenmilieu in de hand werken. Ook de
kwaliteit van de buitenlucht in de omgeving speelt een rol, bijvoorbeeld wonen
in een drukke straat of geen groen in de
buurt. De effecten op de gezondheid zijn
niet te onderschatten: hart- en vaatziekten, astma, allergie,…
Een gezond binnenmilieu is dan ook essentieel voor een goede gezondheid en
gezonde thuis. Hierbij alvast een aantal
vuistregels voor een gezond binnenmilieu. Zo kunnen we nu ook de “check
check check” doen voor een gezond binnenklimaat (bron: gezondleven.be)!

Hou je kot gezond
VENTILEER
Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis

ZET HET RAAM
OP KIEPSTAND

ZET HET RAAM
OP EEN KIER

ZET JE VENTILATIEROOSTERS OPEN

ZET JE VENTILATIESYSTEEM AAN

VERLUCHT
Zet je raam extra open bij o.a. activiteiten met water

DE WAS DROGEN

Beperk vervuilende
stoffen in huis
en verlucht

DOUCHEN

SCHOONMAKEN

KOKEN

Vermijd CO-vergiftiging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

Maak kennis met
onze stagiaire
Tiffany
Beste huurders
Ik ben Tiffany, tweedejaarsstudente Maatschappelijk Werk aan de
hogeschool Vives. Ik zal
stage lopen bij de dienst
huurdersbegeleiding
van 1 september 2020
tot en met 30 juni 2021.
Mijn taken zullen de
jaarlijkse huisbezoeken
zijn en het organiseren
van een jaaractiviteit. Ik kijk er naar uit jullie te
mogen ontmoeten.
Tot binnenkort!

Challenge
Ook Woonmaatschappij !Mpuls
doet mee aan bewegen in tijden
van corona en oefent tijdens de
middagpauze de
Jerusalema-challenge!
Wil je graag onze uitdaging zien?
Bekijk dan snel onze
Facebookpagina!
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WERFNIEUWS
Guido Gezellelaan

Kersenlaan - fase 2

Begin juli namen 20 huurders hun intrek in 14
nieuwe appartementen in de Guido Gezellelaan. De
appartementen zijn voorzien van alle comfort en
toegankelijk voor mensen met een rolstoel of verminderde stapfunctie.
Huurdersbegeleidster Jonna ging recent langs bij de
huurders om polshoogte te nemen. Voor veel mensen is de verhuis naar een nieuwe, meer aangepaste
woning een goede keuze geweest. Ze zijn algemeen
tevreden over het appartement en de omgeving.
Sommigen vinden de appartementen wat aan de
kleine kant zijn, terwijl anderen het ruim voldoende
vinden. Er is een goede aansluiting met het openbaar
vervoer en de winkels zijn niet te ver. De bakker voor
de deur is een enorm pluspunt. Ook de afgesloten
parking en fietsenberging worden geapprecieerd.
Tevens is er een mix van huurders die hen wel zint.
Ze helpen elkaar waar mogelijk en zorgen voor een
positieve “vibe” in het gebouw. De appartementen
zijn ook stuk voor stuk met smaak ingericht en zeer
goed onderhouden. Wat heel leuk is om te zien.
Zoals iedere nieuwbouw zijn er wel enkele technische mankementen. We proberen de mankementen
dan ook zo snel mogelijk en in de mate van het mogelijke op te lossen.

Ook nemen enkele huurders vanaf oktober hun intrek in 12 nieuwe appartementen in de Kersenlaan.
We wensen hen ook veel succes in hun nieuwe
woonst!

Vanuit Woonmaatschappij !Mpuls hopen we dat de
mensen van de Guido Gezellelaan zich verder goed
voelen in hun nieuwe thuis. Victor en Noëlla (op
onze voorpagina) zijn alvast heel goed bezig. Veel
succes in jullie nieuwe woonst!
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We blijven echter niet stilzitten… De werken in de
Kersenlaan voor fase 3 zijn intussen ook van start
gegaan. Momenteel worden de rioleringen aangelegd. Het is de bedoeling dat tegen de zomer van 2021
er opnieuw 8 appartementen afgewerkt zijn. In een
latere fase zullen er nog 5 blokken worden afgebroken om uiteindelijk 20 nieuwe appartementen te
realiseren. Er zal in deze fase ook een pleintje met
groen worden voorzien. We streven er naar om alle
werken in de Kersenlaan tegen 2022 af te ronden.

Brandveiligheid
20.000 Zoveel woningbranden zijn er elk jaar in België.
Een brand kan snel uitbreken en brengt veel schade mee. Help brand voorkomen.
Werk mee aan brandveilige gebouwen!
Wat doen wij?
In onze gebouwen zijn er verschillende brandpreventiemiddelen. Wat er in jouw gebouw aanwezig
is, hangt af van het gebouw en de wetgeving. Het
gaat om:
- rookmelders
- brandwerende deuren in de gangen
- brandblusapparaten, brandslangen en noodverlichting in de gemeenschappelijke gangen
- nooduitgangen
- een centraal brandalarm
- controles in de gebouwen

Wat kan jij doen?
Als huurder kan je een belangrijke bijdrage leveren aan de brandveiligheid in je gebouw.
Een eerste stap is ervoor zorgen dat de brandpreventiemiddelen hun werk kunnen doen. Bij controle in de gebouwen zien we dat bewoners niet
altijd de regels volgen. Daarmee breng je je eigen
veiligheid en die van je buren in gevaar!

Brand voorkomen is beter dan brand blussen. Wees slim met vuur. Als we allemaal goed opletten, wordt de
kans op brand heel klein. We geven jou 3 tips voor meer brandveiligheid:
1. Wees alert met vuur in jouw woning
- Blijf bij jouw kookpotten als je kookt.
- Zet het vuur, de oven en elektrische toestellen
altijd af als je uit de keuken gaat.
- Doe sigaretten en kaarsen altijd goed uit.
- Hou kaarsen weg bij gordijnen, papier en ander
		 brandbaar materiaal.
- Rook zoveel mogelijk buiten.
- Bewaar lucifers waar kinderen niet bij kunnen.
2. Onderhoud jouw rookmelder
Rookmelders redden levens! Woonmaatschappij
!Mpuls plaatste in elke woning een rookmelder.
In de rookmelder zit een batterij. Die mag je niet
verwijderen. Is de batterij leeg? Vervang de batterij dan. Als huurder moet je de rookmelder zelf
onderhouden. Dat doe je door de rookmelder elke
maand 1x te stofzuigen. Test daarna de rookmelder via de testknop. Overschilder de rookmelder
nooit en kleef er geen plakband op.
3. Hou jouw gebouw brandveilig
In onze appartementsgebouwen zijn er nooduitgangen, vluchttrappen, noodverlichting … Zo kan
je snel vluchten als er brand is. Hou deze daarom altijd vrij en zet er geen spullen. Kijk welke
nooduitgang het dichtst bij jouw woning ligt. We
signaleren deze uitgangen met wegwijzers. Laat
deze zeker hangen. Zorg ook dat elektrische toestellen in jouw woning veilig zijn. Zet ze uit als je
ze niet gebruikt. Heb je een droogkast? Reinig dan
regelmatig de filter volgens de instructies in de
handleiding.

Brand het in je woning of gebouw?
1. Breng eerst jezelf en je gezin in veiligheid. Sluit
alle binnendeuren bij het verlaten van je woning.
Spreek met je gezin een vluchtplan af. Waarschuw als dat mogelijk is je buren.
2. Bel de brandweer via het nummer 112. Begin, indien dat nog kan, zelf de brand te blussen.
3. Verwittig Woonmaatschappij !Mpuls.

Brandverzekering
Een brand kan veel schade veroorzaken. Daarom is een goede brandverzekering heel belangrijk. Woonmaatschappij !Mpuls sluit een
verzekering af voor het gebouw en de huurdersaansprakelijkheid.
Als huurder ben je verplicht een brandverzekering af te sluiten voor je inboedel. Dit omvat alles
in het huis dat niet vaststaat. Denk bijvoorbeeld
aan je meubelen, je televisie, je koffiemachine,
keukengerei, kleding,… Vernietigt een brand
jouw spullen? Dan betaalt jouw verzekering
(een deel van) de kosten.
Heb je geen brandverzekering voor je inboedel?
Sluit er dan zo snel mogelijk eentje af bij een verzekeraar. Onze huurderbegeleiders die langskomen op jaarlijks huisbezoek zullen dit controleren. Leg dus zeker een afschrift van je polis klaar
wanneer er een huisbezoek gepland staat!
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VRAAG VAN DE MAAND: Resultaten visitatie
Ik ben ingeschreven voor een andere
sociale woning, hoe verloopt de toewijzing?
Als je in een sociale woning huurt van Woonmaatschappij !Mpuls, kan je jou steeds inschrijven om te
verhuizen naar een andere sociale woning. In bepaalde gevallen zal je recht hebben op een voorrang. We
overlopen de meest voorkomende situaties.
1. Er is een kind geboren en mijn woning is te klein.
Om te bepalen of de woning te klein is, kijken we
naar de rationele bezetting van de woning. De rationele bezetting bepaalt hoeveel personen er in een
woning mogen wonen. Als de woning effectief te
klein is, dan kan je inschrijven met een voorrang
om te verhuizen naar een grotere woning.
2. Mijn kinderen verlaten de woning en mijn woning
is te groot.
Op een gegeven moment zullen de kinderen de
ouderlijke woning verlaten om op eigen benen te
staan, waardoor de woning te groot is volgens de
rationele bezetting. Dan kan je ervoor kiezen om
jou in te schrijven voor een kleinere woning en kan
je genieten van een voorrang.
3. Ik woon in een appartement op het verdiep en ik
kan geen trappen meer doen.
Door gezondheidsproblemen kan het zijn dat het
plots moeilijk wordt om trappen te doen. In dit geval kan je je inschrijven om te verhuizen naar een
aangepaste woning zoals een gelijkvloerse woning
of een appartement met een lift. Om voorrang te
krijgen moet je ons een attest van een doktersspecialist bezorgen waaruit blijkt dat er definitieve mobiliteitsproblemen zijn.
4. Ik wil graag in een andere buurt of woning wonen.
Als je wil verhuizen omdat je graag in een andere
woning of in een andere buurt zou willen wonen,
dan krijg je hier geen voorrang voor. Je zal de normale wachttijd moeten doorlopen.
Bij de toewijzing van een vrijgekomen sociale woning,
kijken we naar de wachtlijst. De wachtlijst is chronologisch samengesteld, maar in bepaalde gevallen, zoals
hierboven omschreven, kan je een voorrang krijgen.
Als er een woning aan jou wordt toegewezen, ben je
nooit verplicht om in te gaan op het aanbod. Weiger je
twee keer een aanbod? Dan wordt jouw inschrijvingsdossier geschrapt en vervalt je voorrang. Als je ingaat
op het aanbod van de woning, maken we praktische
afspraken met jou om de verhuis te regelen en kijken
we wanneer je de oude woning moet verlaten. Doorgaans gebeurt de verhuis in dezelfde maand. Je kan er
ook voor kiezen om één maand langer de oudere woning te huren zodat je meer tijd hebt om te verhuizen.
Heb je verdere vragen? Neem contact op met de dienst
kandidatenbeheer: kandidaten@wm-impuls.be.
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Op 27 en 28 januari 2020 kwam de visitatieraad bij
ons op bezoek. De visitatieraad gaat na hoe goed een
sociale huisvestingsmaatschappij haar werk doet. Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben immers een
groot aantal opdrachten die aansluiten bij verschillende doelstellingen van het Vlaams Woonbeleid.
De resultaten zijn in vergelijking met de vorige visitatie over het algemeen verbeterd, vooral op vlak van
sociaal beleid en klantgerichtheid. Er werden 13 van
de 17 doelstellingen als goed beoordeeld. Één doelstelling, namelijk “inzet voor een zo goed mogelijke woonzekerheid” werd als zeer goed beschouwd. Vier doelstellingen waaronder “kwaliteit van de woningen”,
“prijsbewust bouwen”, “het beheersen van de kosten”
en “financiële planning” zijn voor verbetering vatbaar,
maar hiervoor werden intussen verbeteracties voorzien.
Benieuwd naar de resultaten? Het definitief visitatierapport zal binnenkort worden gepubliceerd op de
website van Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be/visitatie-rapporten).

@
Contactgegevens
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
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

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

