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Woordje van de directeur

Beste huurders

Intussen zijn we reeds een aantal maanden 
verder in het nieuwe jaar. Ondanks de nog 
steeds heersende coronapandemie, startte het 
jaar 2021 bij Woonmaatschappij !Mpuls al-
vast goed.

Zo verhuurt Woonmaatschappij !Mpuls sinds 
dit jaar nieuwbouwappartementen in de Lauw-
bergstraat in Lauwe. In februari trokken de eerste huurders in hun 
appartement. Verder in onze huurderskrant zal je even kunnen 
binnenkijken en lees je de ervaringen van één van hen. Daarnaast 
zullen er tegen het voorjaar nog enkele renovatie- en nieuwbouw-
projecten afgerond worden, waaronder in de Kersenlaan en de 
Nieuwe Tuinwijk. We kijken hier alvast naar uit.

2021 is ook een speciaal jaar, want we vieren ons 100-jarig be-
staan. Zoals jullie wellicht al hebben gelezen in de feesteditie van 
onze huurderskrant, willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. 
Activiteiten organiseren in een coronapandemie is niet zo van-
zelfsprekend, maar we proberen er samen met jullie een leuk jaar 
van te maken. Onze bankbabbels zijn reeds van start gegaan en 
volgens onze mening lijkt dit bij jullie in de smaak te vallen. We 
hopen dat wij jullie verder talrijk, uiteraard corona-proof, mogen 
ontmoeten tijdens onze activiteiten.

Sonny Ghesquière
Directeur Woonmaatschappij !Mpuls
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GEZOCHT:
kandidaTEn vOOr dE
waCHTlijsT van OnZE
sEniOrEnwOninGEn
Woonmaatschappij !Mpuls verhuurt woningen specifiek

voorbehouden voor senioren. We beschouwen senioren

als personen die minstens 65 jaar zijn, maar wij raden aan

om reeds in te schrijven vanaf 55 jaar. De seniorenwoningen

zijn op het gelijkvloers of bereikbaar met een lift.

Heb je interesse?

Neem dan telefonisch contact op met de dienst kandidatenbeheer of stuur een mail naar kandidaten@wm-impuls.be.

Em. Vanderveldestraat - Menen Schansstraat - Menen Dronckaertstraat - Rekkem Kerselarenlaan - Lauwe

JAAR SOCIAAL WONEN in MENEN
Vier je met ons mee?

CrEaTainErs
In mei plaatsen we drie “creatainers” in 

de wijken. Crea - wat?? Creatainers! 
Dit zijn containers die we samen met 
de hulp van jullie tot een gezellige ont-
moetingsplaats zullen omtoveren. De 

containers zullen er vier maanden lang staan. 
In de creatainers organiseren we verschillende workshops. 
Inschrijven is gratis en is nu al mogelijk.

Waar zullen de creatainers staan?

Schonekeerstraat
Lauwe

Diksmuideplein
Menen

Kasteeldreef
Rekkem

OprOEp
HuurdErs mET 
GrOEnE vinGErs
Zijn er huurders die willen helpen om onze verticale tui-
nen te realiseren op maandag 3 mei? Hier is geen voorken-
nis voor nodig alleen het nodige enthousiasme! Hebben 
jullie klein tuingereedschap? Neem dit dan zeker mee. 
Voor deze workshop zijn we nog op zoek naar planten-
stekjes of kruiden. Zijn jouw planten of kruidenbakken de 
afgelopen maanden enorm gegroeid? Dan kan jij ons hier-
mee enorm helpen. Indien je stekjes kwijt wil, stuur dan 
een mailtje naar socialedienst@wm-impuls.be.

Locatie: creatainers Menen, Lauwe en Rekkem (vanaf 
14.00 uur) - Inschrijven: stuur een mail naar sociale-
dienst@wm-impuls.be

wOrk-
sHOp 
GraffiTi
Op donderdag 15 en vrijdag 16 april organiseren we samen 
met studio Berghe (Timothy Vanlerberghe) een workshop 
graffiti voor jongeren tussen 13 en 18 jaar.

Data:
Menen: donderdag 15 april tussen 13.30-15.30 uur
Lauwe: vrijdag 16 april tussen 9.30-11.30 uur
Rekkem: vrijdag 16 april tussen 13.30-15.30 uur

Locatie: creatainers
Inschrijven: stuur een mail naar socialedienst@wm-impuls.be

knibbel knabbel knuisje
wiE bOuwT mEE 
aan EEn snOEpHuisjE?

Drie woensdagen lang 
bouwen we de mooiste 
snoephuisjes. En het 
leukste van al: je kan 
deze achteraf mee-
nemen naar huis om 
lekker op te smullen. 
Deze activiteit is voor 
kinderen tussen 5 en 
12 jaar. Ouders hoeven 
niet te blijven.

Data:
Rekkem: woensdag 5 mei tussen 14.00-15.30 uur
Lauwe: woensdag 19 mei tussen 14.00-15.30 uur
Menen: woensdag 26 mei tussen 14.00-15.30 uur

Locatie: creatainers
Inschrijven: stuur een mail naar socialedienst@wm-impuls.be

kindvertelmomenten
Voor de allerjongsten voorzien we voorleesmomenten 
in thema. Stadsambassadrice Sofie Marey zal (prenten)
boeken voorlezen die de link leggen met wonen. Deze 
kindvertelmomenten vinden telkens plaats op woens-
dagnamiddag. Ouders hoeven niet te blijven.

Data:
Menen: woensdag 2 juni vanaf 14.00 uur
Lauwe: woensdag 7 juli vanaf 14.00 uur
Rekkem: woensdag 18 augustus vanaf 14.00 uur
Locatie: creatainers - Inschrijven: niet verplicht

GRATIS
SCHRIJF JE NU IN!
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aanpassinGswErkEn 
wEGEns mEdisCHE rEdEnEn

Wil je graag aanpassingswerken laten uitvoeren in jouw woning om-
wille van medische redenen? Vraag eerst en vooral goedkeuring bij 
onze dienst patrimonium! Goedgekeurd? Ga dan zeker na bij de mutu-
aliteit of je recht hebt op een tussenkomst via het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH).
- Ja? Spreek verder af met het VAPH.
- Nee? Neem contact op met de dienst patrimonium zodat zij deze 

vraag verder kunnen behandelen.

HElEmaal klaar 
vOOr dE lEnTE!
Het begin van de lente is het perfecte moment om het onderhoud van 
de tuin terug in handen te nemen. Het gras groeit opnieuw sneller, de 
bloembakken staan in bloei, bomen en struiken krijgen een groene 
kleur… Heerlijk! Zoek je low-budget-ideeën én heb je weinig tijd om 
de tuin te onderhouden? Dan is een WILDE TUIN voor jou de oplos-
sing. Een wilde… wat?! Inderdaad, een wilde tuin is niet hetzelfde als 
een verwaarloosde tuin. Er wordt namelijk een minimum aan onder-
houd vereist. Voor de rest doet de natuur zijn werk. Het is dus ook 
gunstig voor de biodiversiteit, waardoor je kan genieten van de wilde 
planten en alle dieren die daar op af komen. Bovendien zal de tuin er 
jaarlijks anders uitzien dankzij de planten die zich uitzaaien. Het is 
niet de bedoeling dat de tuin na verloop van tijd vol staat met bramen 
en brandnetels. Door de beplanting te begeleiden, blijft de tuin mooi 
en houd je toch enigszins de controle.

Alvast enkele tips:
1. Haal in het voorjaar ongewenste planten weg
2. Voorkom te veel uitzaaien door bloemstengels af te knippen voor-

dat de zaden rijp zijn
3. Gebruik vooral inheemse planten
4. Kies veel bijen- en vlinderplanten
5. Zorg voor water in de tuin zodat dieren kunnen drinken en badderen

Heb je enkel een balkon? Ook voor jou is het mogelijk om op een goed-
kope wijze te tuinieren, namelijk door zelf te zaaien en te stekken. 
Op Facebook vind je een aantal groepen waar mensen gratis stekjes/
planten weggeven of willen ruilen. Bovendien kan je op zo’n platform 
terecht met al jouw vragen.

verhuis je binnenkort naar een appartement en heb je een huisdier?

lEEs mEEr OvEr Ons uiTdOOfsCEnariO!
Voor huidige huurders die verhuizen van een woning naar 
een appartement is er een uitdoofscenario van toepassing 
voor honden of katten. Volgens onze richtlijnen vragen we 
om geen honden of katten te houden in een appartement. 
In geval van het uitdoofscenario kan de hond of kat mee 
verhuizen. Indien de hond of kat overlijdt, mag je geen nieu-

we nemen. Indien dit toch gebeurt zullen wij vragen het 
dier weg te doen. Aansluitend herinneren we jullie graag 
nog eens aan onze algemene richtlijnen rond het houden 
van huisdieren: huisdieren houden mag, maar Woonmaat-
schappij !Mpuls houdt rekening met het woningtype, de 
ligging en de mogelijke hinder voor de buren:

Duplex op het verdiep 1 hond of kat én 1 klein huisdier*

Duplex op het gelijkvloers 2 honden of katten en 1 klein huisdier*

Woning 2 honden of katten en 1 klein huisdier* 

Appartementsgebouw  1 klein huisdier*

*Een klein huisdier: Hamster, konijn, cavia,….

Uitzonderlijk en na onderzoek, kan Woonmaatschappij 
!Mpuls van deze richtlijnen afwijken. Bij hinder voor de 
buren, hebben wij het recht om bepaalde diersoorten, ge-
vaarlijke hondenrassen of hondenrassen die niet aarden 
te weigeren. Het is van groot belang dat huisdieren geen 
hinder (geuroverlast, lawaaioverlast,…) veroorzaken bij 

aangrenzende bewoners en dat er geen schade wordt be-
rokkend aan de huurwoning. Indien dat wel het geval is 
kunnen we vragen om huisdieren weg te doen uit de wo-
ning. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot de ont-
binding van de huurovereenkomst.

daG van dE burEn
Je kent het wel. Je wil graag pannenkoeken bakken en merkt plots dat er geen eieren, 
suiker,… meer in de kast staan. Bij wie klop je dan aan? Jouw buren, natuurlijk!

Hebben jouw buren je geholpen tijdens de voorbije periode 
van de coronapandemie? Wenst jouw buur je telkens een 
goeiedag als je elkaar kruist? Gebeurde het wel eens dat de 
post in de verkeerde brievenbus belandde, maar jouw buur 
dit aan jou bezorgde? Grijp dan jouw kans en ga jouw buur-
man en/of -vrouw bedanken voor de kleine dingen die zij 
voor jou doen.

Ken je jouw buren eigenlijk nog niet 
zo goed? Dan is de Dag van de Buren 
op vrijdag 28 mei 2021 het perfecte ex-
cuus! Bel eens aan om een babbeltje te 
slaan of gebruik ons burenkaartje die 
je in deze huurderskrant kan terugvin-
den!

Eind januari 2021 trokken enkele bewoners in hun gloednieuw appartement in de Lauwbergstraat in Lauwe. We belden één van 
de nieuwe huurders op. Mevrouw woonde vroeger in een grotere woning in Rekkem. Ze is heel blij dat ze terug naar haar geboor-
tedorp kan verhuizen. Zowel familie als vrienden zijn nu heel dichtbij en ze doet bijna alles te voet. Haar appartement is voldoende 
ruim en ze is heel blij met een nieuwbouw appartement. Er zijn enkele schoonheidsfoutjes en wat kleine mankementen maar niets 
wat haar tegenhoudt om te genieten. De ondergrondse garage is voor haar zeker mooi meegenomen, waardoor ze haar auto steeds 
binnen kan parkeren. Ze heeft intussen ook al kennis kunnen maken met haar buren en dit contact viel reuze mee. We wensen 
alle nieuwe bewoners een goeie intrek en hopen dat ze rust vinden in hun nieuwe woonst! Indien er sociale problemen zijn, kan 
je steeds contact opnemen met onze huurderbegeleiders Jonna, Yara of Laura. We proberen steeds te helpen waar we kunnen.

WELkOM IN DE LAuWbErgStrAAt!
Interview met nieuwe bewoner Lauwbergstraat

slEuTEl-
kasTjE vOOr 
THuisZOrG-
CliënTEn
Ben je iets ouder of minder mobiel 
en komen er vaak zorgverleners 
bij je langs? Wist je dat je dan een 
sleutelkastje aan de buitenkant 
van jouw woning of in de hal van 
jouw appartementsgebouw mag 
voorzien?

In een sleutelkastje kan je een 
huissleutel opbergen zonder ge-
vaar. De zorgverlener kan het 
kastje openen met een code. Zo 
hoef je geen extra (dure) sleutels 
bij te maken en loop je niet het 
risico dat er een sleutel verloren 
geraakt. Een extra veiligheid is 
dat de schroeven van het sleutel-
kastje binnenin het kastje zitten. 
Het kan enkel van de muur ge-
haald worden wanneer de juiste 
code wordt ingetikt.

Wil je een sleutelkastje plaatsen, 
maar weet je niet waar dit mag? 
Vraag aan onze dienst patrimoni-
um waar dit precies kan.
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kANDIDAAt
huurDErS

Op 31/12/2020 

waren er 971 ingeschreven 

kandidaten, waarvan 

842 gewone en

129 mutatie-aanvragen*

De wachtlijst
kenmerkt zich voornamelijk

door alleenstaanden waardoor er
een grote vraag is naar woningen

met één slaapkamer

De grootste leeftijdsgroep
kandidaat-huurders zijn tussen

de 31 tot 40 jaar oud

De gemiddelde wachttijd voor een 
toekenning is 725 dagen

(ruim 24 maanden)

huurDErS

84% van onze huurders

hebben de Belgische 

nationaliteit, 7% heeft 

de nationaliteit van een 

lidstaat van de Europese Unie 

en 9% heeft nog een 

andere nationaliteit

NIEuWE 
huurDErS

IN 2020
In 2020 waren er  

147 nieuwe huurders

48 woningen werden er

in beheer genomen

van het OCMW Menen

De meerderheid 
van de nieuwe huurders 
zijn afkomstig van België

De grootste leeftijdsgroep nieuwe 
huurders zijn tussen de 21 en 31 
jaar oud, gevolgd door de groep 

van 61 tot 71 jaar

De grootste groep 
nieuwe huurders zijn 

alleenstaanden

Er is een grote 
groep oudere huurders: 
50% is ouder dan 60 jaar

De grootste groep huurders 
zijn alleenstaanden

In 2020 waren er 149 opzeggen. 
De reden van opzeg is voornamelijk 

door overlijden of opname in 
rusthuis/familie.

551 huurders kregen een bezoek 
van onze maatschappelijk 

werkers

dE GEGEvEns 
in jOuw HuurdErsdOssiEr
Woonmaatschappij !Mpuls bewaart persoonlijke gegevens van jou en jouw gezin. Dit zijn 
gegevens die noodzakelijk zijn voor onze werking. Denk maar aan onder andere jouw 
contactgegevens, identificatiegegevens en inkomen.

We zorgen ervoor dat jouw gegevens beschermd zijn en 

ze alleen gebruikt worden als dit nodig is. Daarom res-

pecteren wij de privacynormen die gedefinieerd wor-

den in de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Woonmaatschappij !Mpuls heeft een privacybeleid 

uitgewerkt. Je kan dit op onze website terugvinden of 

neem contact met ons op voor meer informatie via het 

mailadres administratie@wm-impuls.be.

HOE GEEf ik dE 
OpZEG van mijn 
wOninG?
Wanneer je graag je woning en/of garage wil 
opzeggen is het belangrijk dat je met een aantal
zaken rekening houdt.

1. Opzeg doorgeven

 Wanneer je graag de opzeg zou geven voor je wo-

ning en/of garage, is het belangrijk dat er een brief 

of mail wordt gestuurd naar Woonmaatschappij 

!Mpuls. Nadert het einde van de maand? Verstuur 

dan een aangetekende brief. De opzegtermijn start 

de maand volgend op het vertrek van de brief.

2. Opzegdocument

 Zodra wij de opzeg ontvangen, wordt er een op-

zegdocument opgemaakt met voorstellen voor een 

technische controle en de plaatsbeschrijving. Dit 

stuur je ondertekend terug samen met een kopie van 

de identiteitskaart.

3. Technische controle door de dienst patrimonium

 De technische controle gebeurt zo snel mogelijk na 

het indienen van de opzeg en bestaat voornamelijk 

uit het nemen van foto’s van de woning. Je ontvangt 

een verslag van deze controle. Dit geeft je een duide-

lijk zicht op de aandachtspunten bij het vertrek uit 

de woning. De woning dient hier nog niet leeg te zijn.

4. Herinneringsbrief

 Een tweetal weken voor de plaatsbeschrijving ont-

vang je een herinneringsbrief. We wijzen je hierbij 

graag nog eens aan de afspraak en herhalen nog-

maals de belangrijkste richtlijnen.

5. Plaatsbeschrijving

 De effectieve plaatsbeschrijving gebeurt op het ein-

de van de opzegtermijn. De sleutels worden afgege-

ven en de woning en/of garage werd leeggehaald en 

proper achtergelaten.

6. Waarborg

 Drie maanden na vertrek uit de woning en/of gara-

ge wordt de waarborg afgerekend. We controleren 

hoeveel waarborg er werd betaald, of er bijkomende 

kosten zijn ten laste van de huurder en maken een 

eindafrekening. Je ontvangt een brief met extra uit-

leg rond de terugbetaling of betaling van een opleg. 

Een week later volgt de eventuele terugbetaling.

OPgEPASt: door corona verloopt de opzegter- 

mijn anders. De volgende maatregelen zijn van 

toepassing vanaf eind april:

- Er wordt samen met jou een datum afgespro-

ken voor de plaatsbeschrijving.

- Je mag tijdens de plaatsbeschrijving niet in 

dezelfde ruimte staan als de plaatsbeschrijver. 

Bijvoorbeeld: stel dat de plaatsbeschrijver in de 

keuken staat, dan kan je meevolgen vanuit de 

living.

- Je bent verplicht een mondmasker te dragen.

*aanvragen van huurders voor een andere sociale woning



Vraag Van de maand: 

Ik woon al jaren bij mijn moeder in 
een woning van jullie. Mijn moeder is 
overleden en nu laten jullie weten dat 
ik hier niet kan blijven wonen. 
hoe kan dit?

De moeder is in dit geval referentiehuurder en de zoon is de bijwoner. 
Een bijwoner heeft geen woonrecht. Wanneer een huurder overlijdt en 
er nog bijwoners in de woning blijven, geldt er voor hen een opzegter-
mijn van 6 maanden na het overlijden.

Wie is huurder? Dat is de persoon die zich bij inschrijving opgaf als 
referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk 
mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de socia-
le woning woont. Na één jaar samenwonen met de referentiehuurder 
kan ook de feitelijke partner, die eerst bijwoner is, huurder worden. Op 
voorwaarde dat hij/zij een verklaring op eer tekent bij het begin van 
de samenwoonst om te verklaren dat hij/zij de feitelijke partner is. Ook 
moet hij/zij samen met de referentiehuurder voldoen aan de toelatings-
voorwaarden. De referentiehuurder speelt een belangrijke rol om onder 
andere vast te stellen wie rechten kan doen gelden op de woning.

Wie is bijwoner? Alle andere personen die samen met de referentie-
huurder in de sociale woning wonen. Bijwoners hebben geen rechten of 
plichten, moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet vol-
doen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. Bijwoners die 
veel of regelmatig bij jou inwonen tellen in sommige gevallen wel mee 
voor je huurprijs. Deze personen hebben geen persoonlijk woonrecht. 
Dit betekent dat zij de woning moeten verlaten wanneer het huurcon-
tract eindigt bij een overlijden.

Kom je in deze situatie terecht? Dan kan je nog 6 maanden na het over-
lijden in de woning blijven wonen. Neem zo snel mogelijk contact met 
ons op. Wij bekijken of je al kandidaat bent voor een sociale woning. Zo 
niet kan je je best zo snel mogelijk inschrijven op de wachtlijst. Ben je al 
kandidaat voor een sociale woning? Als er vooruitzichten zijn voor een 
aanbod in de nabije toekomst, dan kunnen we in uitzonderlijke situaties 
en na een beslissing van het directiecomité, de termijn met 6 maanden 
verlengen.
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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 facebook- en Instagram-
pagina om snel op de hoogte te zijn 
van laatste nieuwtjes!

bETaal 
jE Huur via 
dOmiCiliërinG
Je kan bij ons een domiciliëringsop-
dracht aanvragen om de maande-
lijkse huur te betalen: eenvoudig en 
jouw huur is steeds op tijd betaald. 
Een domiciliëring is een opdracht 
die wij geven aan je bank om de 
huur automatisch naar ons over te 
schrijven. Wijzigingen gebeuren 
door ons, waardoor je niet meer 
naar de bank hoeft te gaan. Uiter-
aard hebben wij meldingsplicht 
en zullen wij je tijdig op de hoog-
te brengen. Gemakkelijk toch? 
Vraag uw aanvraagformulier aan 
via boekhouding@wm-impuls.be

Opgelet: indien je voor domiciliëring 
kiest en je hebt nog een doorlopende 
opdracht lopen bij de bank om de 
huur automatisch te betalen, dan 
dien je deze stop te zetten om dubbele 
betalingen te vermijden.

Woonmaatschappij 
!Mpuls is gesloten 
op de volgende dagen:

- Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)
- Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

(Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart)
- Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)


