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Woordje van de directeur

Beste huurders

Hier zijn we dan met de eerste 
editie van ‘t !Mpulsje van 2021.

2021 een nieuw jaar! Hopelijk 
wordt het een beter jaar dan 
2020. 2020 was het jaar dat 
zal gekenmerkt blijven door de 
COVID-19-pandemie.

Langs deze weg willen we jullie dan ook een hart 
onder de riem steken en veel moed wensen in de 
komende periode.

We weten dat dergelijke periodes voor niemand 
leuk zijn, maar laat ons vooral stilstaan bij onze 
alleenstaanden en senioren. Zij kunnen onze 
steun en hulp gebruiken.

Maak er dit najaar nog het beste van en probeer te 
genieten van de kleine dingen!

Sonny Ghesquière
Directeur Woonmaatschappij !Mpuls
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Woonmaatschappij !Mpuls is collectief

gesloten van 24 december 2020

t.e.m. 3 januari 2021!

Een fijn eindejaar toegewenst!

ONDErHOUD VAN DE DAKGOOT
Een dakgoot beschermt je woning tegen waterschade. Bij een verstopping of schade valt 
deze bescherming weg. Door regelmatig de dakgoot te onderhouden (2 keer per jaar) voor-
kom je problemen zoals een verstopping.

Wanneer?

Bij voorkeur voor en na de winter, in december en 

april zijn ideale maanden om de dakgoot schoon te 

maken. Je kijkt ook best om de twee maanden de 

regenpijpen en dakgoten na op lekken. Zo kan je 

vocht en/of waterschade in de woning voorkomen. 

Verwittig ons als er een lek aanwezig is.

Aan de slag!

Verzamel het nodige materiaal om aan de slag te 

kunnen: handschoenen, een ladder, een borsteltje en 

een vuilblik. Doe dit liefst als het droog weer is en 

wees voorzichtig.

Stap 1: Verwijder het vuil

•	 Verwijder	al	het	vuil	uit	de	goot	(bladeren,	takjes,	

mos, uitwerpselen van dieren,…) en veeg daarna 

schoon met het borsteltje.

•	 Zorg	ervoor	dat	er	geen	vuil	in	de	afvoerpijp	komt.

Stap 2 : Voorkom een verstopping

•	 Plaats	een	bladvanger	om	ervoor	te	zorgen	dat	er	

geen grote bladeren of ander vuil in de afvoerpijp 

terecht komt.

Hulp nodig of ben je niet in de

mogelijkheid dit zelf te doen?

Neem contact op met de dienst 

patrimonium. Samen zoeken we 

naar een oplossing. Hou er rekening 

mee dat deze kosten ten laste zijn 

voor jou als huurder.



43

VragEnlijStEn zittEnDE 65+ huurDErS
In de periode juni tot en met augustus 2020 ontvingen 275 zittende 65+ huurders een vragenlijst over de 

buurt en hun woning. 92 huurders hebben de vragenlijst beantwoord.

Woning

De meerderheid is tevreden over hun woning, voelt 

zich er veilig en ondervindt geen last van lawaai. 10 

tot 20% zijn minder tevreden over de grootte van hun 

tuin of balkon en vinden de privacy niet optimaal.

Volgende zaken worden als positief beschouwd: de 

grootte van de woning, de kwaliteit van het sanitair, 

de badkamer en de keuken, de isolatie van het dak 

en de ramen, het lage energieverbruik en de verwar-

ming. 20% vindt de dakisolatie eerder niet optimaal.

Huurders van een woongelegenheid met gemeen-

schappelijke delen, vinden de inkom goed onderhou-

den. 20% is niet tevreden over de participatie van an-

dere bewoners tussen poetsbeurten door.

Buurt

93% is tevreden over de buurt. De minderheid vindt 

het dan weer niet veilig voor kinderen, vinden dat er 

te weinig winkels of parkeerplaatsen zijn en hebben 

problemen met de veiligheid in de nacht, rommel, 

zwerfvuil	en	hondenpoep.	Positief	is	de	aanwezigheid	

van groen, de voetpaden en goed verlichte straten.

Dienstverlening

De meerderheid van de huurders zijn tevreden over de 

bereikbaarheid en beleefdheid van onze medewerkers. 

Ze vinden dat er duidelijke informatie wordt gegeven 

en er aandacht en begrip is voor vragen. Ook de brief-

wisseling en de huurderskrant ‘t !Mpulsje zijn duidelijk.

Uit alle vragenlijst werden er opnieuw drie personen uitgekozen die een shop- en beleefbon winnen van Stad 

Menen ter waarde van 25 euro. Onze huurderbegeleider Laura ging persoonlijk bij hen langs om de bon af te geven.

Proficiat	Rita,	Leona	en	Willy	en	bedankt	voor	jullie	deelname	aan	onze	tevredenheidsmeting!

Voor rita was deze prijs “de kers 

op de taart” op haar geluksdag. 

Niet alleen was haar kleindochter 

jarig, zelf werd ze ook in de bloe-

metjes gezet.

Voor leona was het de allereerste 

eerste keer dat ze iets won. “Mis-

schien koop ik er wel een broek 

mee, dan noem ik hem de broek 

van !Mpuls”, vertelde Leona.

Willy getuigde dat hij zelf altijd 

commerçant is geweest. “Ik zal 

mezelf ermee kunnen verwennen 

en mijn collega’s ermee steunen in 

deze bizarre tijden”, vertelde hij.

Via deze weg willen we graag nog een warme 
oproep doen om deel te nemen aan onze tevre-
denheidsmetingen. Het responscijfer willen we 
graag nog zien stijgen. We vinden het immers 
belangrijk om te weten hoe tevreden jullie zijn 
over je woning, de buurt en onze dienstverle-
ning. Met de resultaten gaan we aan de slag en 
denken we na over mogelijke verbeterpunten!

wErfNiEUws
In de Kersenlaan te Menen zijn de afsluitende wer-

ken bezig aan fase 3 en 4. Dit zijn de twee sluitende 

fases om aan de onpare kant een volledige nieuw-

bouwreeks van 52 woongelegenheden te hebben.

Daarnaast zullen wij binnenkort ook starten met de 

bouw van een 20-tal woongelegenheden op de hoek 

van de Acacialaan en de Olmenlaan.

In een later stadium plannen wij nieuwbouwappar-

tementen in de Hogeweg te Menen en in de Lauwe- 

straat	te	Rekkem.

TEVrEDENHEiDsmETiNGEN
Dit jaar werden er vragenlijsten verstuurd naar zowel zittende 65+ huurders als huur-
ders die ons contacteerden naar aanleiding van een technisch probleem. We geven jullie 
graag een overzicht van de resultaten.

VragEnlijStEn onDErhouD & hErStEl
In de periode januari tot en met september 2020 ontvingen 166 huurders een vragenlijst naar aanleiding van 

uitgevoerde herstellingswerken voor een technisch probleem. 40 huurders hebben de vragenlijst beantwoord.

Soort technisch probleem

Het grootste deel van de huurders hadden vocht of 

sanitaire problemen. De andere meest voorkomende 

problemen waren elektrische defecten, problemen 

met het dak of dakgoot en problemen met de boiler.

Tevredenheid werknemers !Mpuls en technici

44% van de herstellingswerken gebeurde door een 

technicus van !Mpuls, 34% door een externe aan-

nemer en 22% wist niet wie de herstelling deed. Er 

is een algemene tevredenheid over de bereikbaar-

heid van de werknemers. De huurders vinden de 

werknemers beleefd, er is aandacht en begrip en 

men krijgt duidelijke informatie over de oplossing 

voor het probleem. Ook de algemene indruk over de 

technici is positief. De meesten vinden de technici 

beleefd en geven aan dat men snel, proper en goed 

werkt. De helft van de problemen werden tussen 

een dag en minder dan een week opgelost. De ande-

re helft moest twee tot vier weken wachten. Bij 77% 

is het probleem effectief opgelost. Bij 60% moest de 

technici maar één keer langsgaan.
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Voor de volgende wijken zijn wij nog op zoek naar een wijkbuddy:

MEnEn

- Hogeweg

- Groenhof

-	Vosken	(Hermelijnstraat,

Wezelstraat, Voskenstraat)

- Emiel Vanderveldestraat en 

Rusthof	Ter	Berken

- Guido Gezellelaan

lauWE

- Waterhoenstraat

- Karekietstraat

- Lauweplaats

- Lauwbergstraat

- Koning Boudewijnstraat, 

Vlasbloemstraat en 

Violettenstraat

rEkkEM

- Wijk Ten Bulke

- Kasteelhof en -dreef

- Steenland

-	Paradijsstraat

"

Ben je sociaal ingesteld? Heb je een luisterend oor? Wil je je inzetten voor huurders in jouw 
straat en/of wijk? Dan ben jij de geknipte persoon om als wijkbuddy aan de slag te gaan! 
Als wijkbuddy heb je sociale voeling met jouw wijk en ben je hét aanspreekpunt voor de 
huurders. Je bent bereid om te luisteren naar wat er leeft in jouw wijk, hoe huurders zich 
voelen en wat de woonmaatschappij voor hen kan betekenen.

lees hier de ervaring van wijkbuddy gery:

“Als wijkbuddy kom je vaak 

in contact met de huur-

ders uit jouw wijk. Mensen 

spreken jou aan en je wordt 

hun vertrouwenspersoon. 

Ze komen zowel met kleine 

als grotere problemen aan-

kloppen. Het is daarom be-

langrijk om je verantwoor-

delijk op te stellen. Als er 

dus meldingen zijn, geef ik dit door aan !Mpuls. 

Ik verkies om hen via mail te contacteren, maar 

ook telefonisch zijn zij bereikbaar. Ik zou mensen 

aanraden om wijkbuddy te worden omdat het je 

enerzijds een goed gevoel geeft en de sociale co-

hesie in de wijk verbetert. Je leert elkaar kennen 

en daaruit haal ik veel voldoening. Anderzijds 

ervaren sommige mensen een drempel om recht-

streeks contact op te nemen met !Mpuls. Soms is 

het voor hen niet gemakkelijk om te telefoneren 

of hebben ze geen e-mailadres. Voor hen is een 

wijkbuddy daarom heel handig.”

interesse? neem dan contact op met onze huur-
derbegeleiders of vul onderstaand strookje in 
en bezorg het ons per post of aan het onthaal.

Ik heb interesse om wijkbuddy te worden voor 

woonmaatschappij !Mpuls

Voornaam: …………………………………………………………

Naam: …………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………

Handtekening:

tiP in EEn StriP
Wat doet een wijkbuddy?

Dag wijkbuddy!
Dag buur!

De wijkbuddy
belt naar !Mpuls…

hallo, met de
wijkbuddy van

ter Beke. ik zag dat de 
brievenbus van een buur 

al een tijdje niet meer 
werd geledigd.

Dag wijkbuddy,
bedankt om te 

melden. Wij
nemen contact op
met de huurder!

KNETTErEND
HET EiNDEJAAr
ViErEN

Met het einde van het jaar in zicht, wensen 
wij de regels rond het gebruik van vuurwerk 
in de stad Menen nog eens toe te lichten.

Wat wordt er toegelaten op de nacht van 31 de-
cember op 1 januari tussen 22u en 1u?

Het is toegelaten om vuurwerk af te steken. Het opla-

ten van wensballen is ten allen tijde verboden. Indien 

je vuurwerk afsteekt, wordt er voorkeur gegeven aan 

diervriendelijk	of	geluidsarm	vuurwerk.	De	specifieke	

regels inzake vuurwerk, zijn terug te vinden in het po-

litiereglement. Ook doe je er goed aan jouw buren te 

verwittigen, zodat zij op de hoogte zijn van mogelijke 

hinder.

Wat is er toegelaten op andere dagen?

Als je op andere dagen vuurwerk wenst af te steken, 

moet er machtiging gevraagd worden bij de burge-

meester. Hiervoor kan je een aanvraag indienen bij de 

dienst Evenementen van stad Menen.
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Vraag Van de maand: 

Wanneer kan ik een huurherziening 
aanvragen?

Een huurherziening kan aangevraagd worden zodra er drie maanden een 
wijziging is in het inkomen. hou er rekening mee dat er een daling van 
20% dient te zijn tegenover het referentiejaar (deze voorwaarde is bij een 
pensioen niet van toepassing).

Indien je een herziening aanvraagt, is het belangrijk om alle inkomstenbewijzen van 
de laatste drie maanden in te dienen, dit van alle meerderjarige personen met een 
belastbaar inkomen uit jouw gezin.

1. In welke gewijzigde situaties kan je recht hebben op een herziening van de huurprijs?
 - Je bent recent op pensioen;
 - Je had de laatste drie maanden geen inkomen in vergelijking met het inkomen 

 van het referentiejaar;
 - Je hebt recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering;
 - Je bent recent werkloos of tijdelijk werkloos.

2. Welke documenten hebben wij van alle gezinsleden met een inkomen nodig?
	 -	 Loonfiches	(laatste	drie	maanden);
	 -	 Pensioen	(eventueel	aanvullend	Frans	pensioen	en	Franse	punten);
	 -	 Leefloon;
 - Werkloosheidsuitkering	(attest	vakbond	of	RVA:	met	vermelding	van	dagbedrag 

 en aantal dagen);
	 -	 Ziekte-	 en	 of	 invaliditeitsuitkering	 (attest	 mutualiteit:	 met	 vermelding	 van 

 inhaalpremie, dagbedrag en aantal dagen);
	 -	 Onderhoudsgeld	kinderen	(te	betalen	of	ontvangen);
 - Heeft er iemand tijdelijk geen inkomen? Dan dien je een verklaring op eer in.

3. Hoelang blijft een huurherziening geldig?
 Een herziening is maximum zes maanden geldig en eindigt sowieso altijd op het 

einde van het jaar, in dit geval 31/12/2021. Na zes maanden of na het einde van 
het jaar moet je opnieuw een aanvraag doen om in aanmerking te komen. Bij pen-
sioen gaat het iets anders in zijn werk. Een aanpassing omwille van een pensioen 
is een volledig jaar geldig. Ook de regel van 20% lager telt niet in dit geval.

4. Hoe kan het dat ik minder inkomen heb en toch dezelfde huurprijs betaal?
 - Je betaalt reeds de maximum huurprijs. Indien het inkomen daalt, maar u nog 

	 steeds	boven	de	bovengrens	(marktwaarde)	zit	na	verrekening,	heeft	dit	geen 
 invloed op uw te betalen huurprijs.

 - Je betaalt reeds de minimum huurprijs waardoor deze niet meer kan dalen.

5. Wat als ik terug begin te werken?
 Je hoeft ons dit niet te laten weten, de huurherziening blijft zijn termijn van zes 

maanden behouden.
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Wij WErkEn oP afSPraak.
Je	kan	ons	elke	werkdag	telefonisch	bereiken	tussen	9 en	12	

& 13 en 16 uur	op	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

BElangrijkE
tElEfoonnuMMErS

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!

Woonmaatschappij !Mpuls ook 
garages, fietsgarages en stand-
plaatsen verhuurt?

Woonmaatschappij !Mpuls heeft op 
verschillende plaatsen losstaande ga-
rages,	 fietsgarages	 en	 standplaatsen	
die je kan huren. Iedereen kan deze 
huren, ook wanneer je niet in een so-
ciale woning woont. Als sociaal huur-
der moet je zelfs minder huur beta-
len. Hieronder kan je de huurprijzen 
terugvinden voor sociaal huurders.

garage: 35 à 40 euro (afhankelijk	van	de	wijk)

Standplaats: 10 euro
fietsgarage: 3,10 euro

Naast de maandelijkse huur, wordt er 
bij de start van de verhuring voor de 
garages een waarborg gevraagd van 
125 euro en een plaatsbeschrijvings-
kost van 20 euro. Voor een standplaats 
en/of	fietsgarage	wordt	er	in	bepaalde	
gevallen een waarborg gevraagd voor 
de parkeerbeugel of sleutel.

Interesse? Neem dan contact op met 
de dienst kandidatenbeheer.


