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In dit nummer

Beste huurders
Net zoals 2020 was ook 2021 een jaar om nooit
te vergeten. Door de coronacrisis moesten we ons
allemaal aanpassen aan een nieuwe manier van
werken. Gelukkig is alles nu weer stilaan op
gang gekomen. Onze huurderbegeleiders zijn
dan ook blij dat ze terug van start kunnen gaan
met huisbezoeken. Op pagina twee leggen ze uit
welk soort huisbezoeken er bestaan. In deze huurderskrant willen we graag ook enkele tips geven om jullie woning winterklaar te maken. Binnenkort komt koning winter er opnieuw aan.
Problemen met de verwarming worden dan ook beter vroegtijdig opgelost. Daarnaast kondigen we twee huurders aan die zich hebben aangeboden om mee te helpen schrijven aan onze huurderskrant. Ze schreven
voor ons elk een gedicht.
Tenslotte zijn we heel blij te mogen aankondigen dat er op vrijdag 8 en
zaterdag 9 oktober een tentoonstelling doorgaat in het kader van 100
jaar sociaal wonen. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.
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ONLINE INSCHRIJVEN
VOOR EEN SOCIALE
WONING
Sinds 1 juli 2021 is onze online inschrijvingstool op onze
website actief. Wens je je graag in te schrijven voor een
(andere) sociale woning? Dan kan dit nu snel en eenvoudig via onze website www.wm-impuls.be.
Klik op de knop “ik wens mij in te schrijven” en vul je gegevens
in. Na het invullen kan je kiezen om het inschrijvingsformulier
zelf te printen, te ondertekenen en naar ons op te sturen. Ofwel
printen wij het voor je af en sturen we het naar je op per post.
Wij verwerken jouw inschrijvingsformulier zodra we dit volledig ingevuld en ondertekend terug hebben ontvangen. Na verwerking ontvang je van ons een inschrijvingsbewijs per post.
Wil je graag hulp om je in te schrijven? Neem telefonisch contact op met de dienst kandidatenbeheer of maak een afspraak
om langs te komen in ons kantoor.

STOPZETTING BEGELEIDING
Kreeg je vroeger begeleiding of hulp voor je administratie vanuit een bepaalde dienst (bv. OCMW,
CAW,…) en werd deze begeleiding intussen afgerond? Laat ons dit dan zeker weten zodat wij dit
kunnen aanpassen in jouw dossier. Doe je dit niet,
dan is het mogelijk dat bepaalde gegevens nog
worden doorgestuurd naar het OCMW.
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Ook als er recent begeleiding werd opgestart mag
je dit steeds laten weten. Zo kunnen wij jouw begeleiding op de hoogte brengen indien er belangrijke brieven worden verstuurd. Je kan hiervoor
contact opnemen met de dienst huurdersbegeleiding via socialedienst@wm-impuls.be of bel ons
op 056 53 27 99.

VERNIEUWDE BINNENTUIN
VLAMINGENSTRAAT/SCHANSSTRAAT
In de appartementen van de Vlamingenstraat en
Schansstraat werd de binnentuin onder handen genomen. Het terras werd met polybeton gegoten en er
werd een strook beplanting voorzien tegen de muur.
Verschillende huurders fleurden het nog wat extra op

met eigen bloemen en tuinmeubelen. Het vernieuwde
terras zorgt ervoor dat huurders meer buitenkomen,
elkaar leren kennen en contacten kunnen onderhouden in deze gemeenschappelijke ruimtes. Een dikke
merci aan onze klusjesman, Patrick!

ANALYSE TEVREDENHEIDSMETINGEN
Ook dit jaar ontvingen een aantal huurders een tevredenheidsmeting over hun woning, omgeving
en dienstverlening. Dit jaar waren de 20-40-jarigen
aan de beurt. 225 huurders ontvingen eind juni een
tevredenheidsmeting in de brievenbus. 42 huurders
hebben dit ondertussen ingevuld.
Over het algemeen zijn de meeste huurders tevreden over hun woning, de buurt, onze dienstverlening
en de bewonersparticipatie. 80 % van de bevraagde
huurders zijn het minst tevreden over de staat van
de keuken en wensen wat meer privacy in hun tuin
of op hun balkon. Hierbij kunnen wij meegeven dat
keukens stelselmatig worden vervangen. Ook het gebrek aan privacy in de tuin kan verholpen worden
door middel van linten te voorzien in de omheining
of een haag te plaatsen.
Houten omheiningen of
zeilen zijn niet toegelaten. Bij vragen, neem dan
contact op met de dienst
patrimonium.
Woonmaatschappij !Mpuls heeft verschillende kana-

len om informatie te verspreiden zoals Facebook, de
huurderskrant ‘t !Mpulsje, de website,… De huurders
geven aan de informatie op deze kanalen goed te begrijpen. Zo vindt 80 % onze brieven en de artikels in
de huurderskrant ‘t !Mpulsje voldoende duidelijk.
Uit de 42 terugbezorgde tevredenheidsmetingen
wonnen drie huurders een Shop & Beleef-cadeaubon
van Stad Menen ter waarde van € 25,00: Hazem uit
de Ieperstraat, Jamal uit de Wilgenlaan en Jamal uit
Ter Beke. Proficiat en veel plezier ermee!

Krijg jij volgend jaar ook een tevredenheidsmeting in je brievenbus? Vul deze dan zeker in!
Wij vinden jullie ideeën en mening namelijk heel belangrijk. Je helpt op die manier onze
werking te verbeteren en bovendien kan je een leuke prijs winnen!
2

HEROPSTART HUISBEZOEKEN
Nu onze drie huurderbegeleiders volledig gevaccineerd zijn en de coronacijfers de betere
kant opgaan, kunnen er opnieuw huisbezoeken doorgaan. Na maar liefst 10 maanden
met nauwelijks huisbezoeken zijn onze huurderbegeleiders heel tevreden dat ze eindelijk terug van start kunnen gaan!
WELKE HUISBEZOEKEN VOERT DE DIENST HUURDERSBEGELEIDING UIT?
1) Huisbezoeken bij nieuwe huurders
Het doel van dit huisbezoek is een eerste kennismaking
met de huurder. Tijdens het huisbezoek ziet de huurderbegeleider de leefomstandigheden van de huurder.
Als er problemen worden waargenomen, signaleren ze
dit aan de huurder en kijken ze hoe ze ondersteuning
kunnen bieden. Tijdens dit huisbezoek ontvangt de
huurder ook de geregistreerde huurovereenkomst.
2) Jaarlijkse huisbezoeken
De huurderbegeleiders proberen jaarlijks bij alle
huurders langs te gaan. Tijdens deze huisbezoeken
bekijken ze de algemene staat van de woning en de
tuin. Als de huurder toestemming geeft, worden er
foto’s genomen. Dit is voor intern gebruik en wordt niet
openbaar gepubliceerd. Wanneer er geen problemen
worden vastgesteld, is er geen verdere opvolging. Er zal
pas volgend jaar een nieuw huisbezoek doorgaan.

3) Huisbezoeken in het kader van een onderhoud
en/of leefbaarheidsprobleem
Als men tijdens een jaarlijks huisbezoek problemen
opmerkt rond het onderhoud van de woning, dan
signaleert de huurderbegeleider dit meteen. Zo kunnen ze de huurder de nodige ondersteuning bieden.
Men probeert dit via verschillende huisbezoeken
op te volgen. Blijkt na verschillende opvolgingshuisbezoeken dat de huurder geen gevolg geeft aan de afspraken? Dan kunnen ze de huurder oproepen in het
Vredegerecht om tot een minnelijke schikking te komen. Geeft de huurder ook hier geen gevolg aan? Dan
starten ze een procedure ten gronde op. Wanneer een
huurder kampt met een complexere problematiek,
kan de huurder ook worden aangemeld bij een meer
gespecialiseerde begeleidingsdienst.

Welke voorbereidingen worden er genomen voorafgaand een huisbezoek?
Elk huisbezoek wordt minstens acht dagen op voorhand aangekondigd met een brief. Indien deze datum niet past
kan er contact worden opgenomen met de dienst huurdersbegeleiding. Samen wordt dan gezocht naar een passend
moment. Voorafgaand het huisbezoek maakt de huurderbegeleider een evaluatiefiche op die doorgestuurd wordt
naar een tablet. Tijdens het opmaken van de fiche bekijkt de huurderbegeleider het dossier van de huurder. Belangrijke informatie zoals eventuele huurachterstal of problemen kunnen dan besproken worden tijdens het huisbezoek.
Wat na het huisbezoek?
Op kantoor wordt de ingevulde fiche van de tablet naar de computer doorgestuurd. De fiche bewaren we in het
dossier van de huurder. Ook wordt er een Excellijst bijgehouden. Na elk huisbezoek wordt deze lijst aangevuld met
de datum van het huisbezoek en eventuele vaststellingen. Indien de huurder extra opvolging nodig heeft wordt een
brief opgemaakt met de gemaakte afspraken en een nieuwe datum voor het volgend huisbezoek.
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BETAAL JE HUUR VIA DOMICILIËRING
Sinds 2020 kan je aan Woonmaatschappij !Mpuls vragen om de huur te betalen via een
domiciliëring. Veel huurders vragen zich af wat het verschil is tussen een domiciliëring
en een doorlopende opdracht bij de bank. Wij leggen het even voor jullie uit.
Doorlopende opdracht

Domiciliëring

Wat?

Je geeft een opdracht aan je bank om
periodiek een betaling uit te voeren
van jouw eigen rekening.

Je geeft toestemming aan Woonmaatschappij !Mpuls om jouw huur
in te houden van jouw rekening.

Hoe vraag je dit aan?

Je vraagt aan je bank om voor de 10de
van de maand een bedrag van je rekening te laten gaan.

Vraag een aanvraagformulier bij
Woonmaatschappij !Mpuls, vul het
in en bezorg het ondertekend terug
(of vul onderstaand invulstrookje in).

Wat als het bedrag van
mijn huur verandert?

Dan ben je verplicht dit aan te passen
in de bank.

Woonmaatschappij !Mpuls verandert automatisch het bedrag. Je hoeft
hiervoor niet naar de bank te gaan.

Wanneer gaat de huur
van mijn rekening?

Je kiest zelf wanneer de huur van je
rekening gaat. Opgelet: hou er rekening mee dat de huur tegen de 10e
van de maand betaald moet worden.

Op de 7de dag van de maand zal de
huur van je rekening worden ingehouden.

Hoe kan ik dit stopzetten?

Vraag aan je bank om de doorlopende
opdracht stop te zetten.

Vraag aan Woonmaatschappij !Mpuls
om de domiciliëringsopdracht stop te
zetten.

Een domiciliëringsopdracht heeft dus wat voordelen:
- Je hoeft bij een wijziging in jouw huurprijs niet telkens naar de bank te gaan. Uiteraard zullen wij je wel
verwittigen indien dit wijzigt.
- Je bent zeker dat je betaling iedere maand van je rekening wordt ingehouden.
Heb je na het lezen interesse om je huur via domiciliëring te betalen?
Vul het invulstrookje in, plaats je handtekening en bezorg dit aan ons terug! Vanaf de volgende maand zal je huur
automatisch de 7e dag van de maand worden ingehouden van je rekening.
Hierbij geef ik,
......................................................................................................................................................................................................................

huurder van de woongelegenheid
......................................................................................................................................................................................................................

te MENEN / LAUWE / REKKEM
toestemming aan Woonmaatschappij !Mpuls om maandelijks, op
de 7e dag van de maand, mijn huur van mijn rekening in te houden
en over te maken op de rekening van Woonmaatschappij !Mpuls.
Naam: ..............................................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................
Rekeningnummer: BE .......................................................................................................................................
Menen, ……........... /……........... /……...........
Handtekening,

"
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HUURDERS
AAN HET WOORD
Dankzij onze oproep in het vorige ‘t !Mpulsje, zijn er reeds twee
huurders die ons graag willen helpen met het schrijven van artikels:
Eric uit de Poststraat en Jean-Pierre uit Ter Beke.
We stellen hen graag even voor:
Eric is 88 jaar en schrijft heel graag. Hij is lid van
de schrijversgroep “Hand-in-hand” op het Seniorennet. Drie keer per maand stuurt hij een artikel
in, meestal is het poëzie met een voorkeur voor
sonnetten. Een sonnet is een gedicht van 14 regels
waarbij er meestal een wending zit net over de
helft of tegen het einde van het gedicht.
Los daarvan bevalt het hem ook om zomaar wat
uit zijn pen te schudden. Eric schreef voor ons
een gedicht rond het thema (sociaal) wonen.

Mijn eldorado

Logicazelf…
Of is alles toch niet zo vanzelfsprekend?
De vraag is altijd het eeuwige waarom,
respect is soms ver te zoeken…

Ik had veel wensen, al die jaren,
de wereldcruise over zee,
briljante reizen met z’n twee,
‘k verloor ze, lijk ze gekomen waren.

We zijn allen op deze aardkluit gezet zonder haar,
zonder tanden, zonder verstand en het merendeel
gaat ook zo dood.

Maar ik woon in ’n gezellig-knusse flat,
‘k heb geen nood aan huisbedienden,
mijn buren zijn mijn vrienden,
en de zorgen laat ik over aan de stad.

Veelal gescheiden door ras en cultuur,
wordt een buur soms een bullebak,
maar eens heeft iemand gezegd dat
ieder nadeel ook een voordeel kan zijn...

Ik heb geen rassenpaarden noch ’n luxe stal,
mijn flat is geen barok paleis,
mijn straatje niet het Elyseum van Parijs,
mijn grafzerk wordt nooit ’n Taj-Mahal.

Een vriendelijk woord of een helpende hand
kan een wereld van verschil maken.

Al is mijn hofje niet de tuin van Eden,
ik heb ’n bloempje voor het raam,
en daarmee ben ik best tevreden.
Ik woon hier in ’n leuk kwartier,
mijn toffe stulpje maakt mijn dagen aangenaam,
mijn eldorado vind ik hier.

Ook interesse om deel uit te maken van de
redactieraad? Laat het ons snel weten via
administratie@wm-impuls.be!

5

Jean-Pierre is 70 jaar en liet ons weten interesse te hebben om af en toe iets voor ons neer te
pennen. Voor deze editie wilde hij graag iets
schrijven rond het thema respect en verdraagzaamheid tussen buren, wijken, jongeren, andere culturen,… Op die manier wil hij een venster
openen om elkaar meer op een positieve manier
te gaan benaderen.

Laat ons een venster openen naar een samenleving
die elkaar positief benaderd, zonder nutteloze haat en
schrik van het onbekende.
Laat ons fladderen als een vlinder in de winter
onbevreesd van wat komen gaat.
Laat ons niet eeuwig rijden op een eindeloze rotonde met
ons dun laagje vernis.
In het avondlicht wordt alles op een rijtje gezet voor we voor
altijd verdwijnen in de mist van de tijd.

Geen schrijvershand, maar heb je wel een leuk
idee voor onze volgende huurderskrant? Dan
mag je ons dit ook altijd laten weten!

HUURDER
IN DE KIJKER
In deze edtie stellen we graag Vera uit Rekkem in de kijker. Vera is intussen twee jaar vrijwilliger in het woonzorgcentrum Zilvervogel in Rekkem. Dit vertelde ze ons
tijdens Caffee Camionette. Voordien was Vera vrijwilliger
in WZC Ceres in Lauwe, maar ze koos ervoor om dichter bij
huis een handje te helpen. Haar taken bestaan uit het bedienen aan de bar en animatie. Zo maakte ze al samen met
de bewoners vetbollen voor vogels, gaat ze met de bewoners gaan wandelen en helpt ze pannenkoeken te bakken
op de pannenkoekendag. Ze haalt hier ongelooflijk veel
voldoening uit, aangezien de bewoners van de WZC’s telkens zo dankbaar zijn. Jammer genoeg kon Vera afgelopen
jaar niet veel gaan omwille van de coronamaatregelen. Ze
kijkt ernaar uit om zich terug te kunnen engageren in het
woonzorgcentrum.

MAAK JE WONING WINTERKLAAR!
Vanaf september worden de dagen terug korter en begint de temperatuur opnieuw te dalen,
binnenkort is koning winter terug in het land. Hoog tijd om je woning winterklaar te maken!
1. Controleer de druk van je CV-ketel
Een te hoge of lage druk van je CV-ketel zorgt voor meer
gasverbruik. De druk is best tussen de 1,5 en 2,0 bar. Pas
de druk aan indien deze hoger of lager ligt.
2. Controleer of je verwarming werkt
Test je verwarming door de gevraagde binnentemperatuur enkele graden hoger te zetten dan de huidige binnentemperatuur. Bijvoorbeeld: als het binnen 21 graden
is, zet jouw thermostaat dan even op 25 graden. Op deze
manier zou de verwarming terug moeten opstarten.
3. Ontlucht de radiatoren
Als je radiatoren lange tijd niet gebruikt geweest zijn,
kan er lucht in de radiatoren komen. Deze lucht zorgt
ervoor dat de radiatoren niet goed opwarmen en een
storend lawaai maken. Ontlucht dus alle radiatoren, een
ontluchtingssleuteltje kan je aankopen in een doe-hetzelfzaak. Ontstof ook regelmatig de radiatoren, want
stof zorgt voor warmteverlies en onaangename geurtjes.
4. Controleer je dak en dakgoten
Controleer of je dakpannen nog op hun plaats liggen en
of er geen scheuren zijn in je plat dak.
Contacteer de technische dienst
als je problemen vaststelt. Kuis
ook je dakgoten en afvoerputjes
uit. Haal er alle vuil en bladeren uit zodat het regenwater
vlot kan wegstromen.

5. Opletten voor waterschade door vorst
Regenwaterpompen, buitenkraantjes en waterleidingen kunnen bevriezen, met grote schade tot gevolg.
Regenwaterpomp: controleer of je regenwaterpomp
vorstvrij staat. Buitenbergingen in de tuin beschermen
meestal onvoldoende tegen vrieskou. Indien de temperatuur in de ruimte van de pomp onder vijf graden kan
dalen, moet je de pomp winterklaar maken: haal de stekker uit het stopcontact en laat alle water uit de pomp en
leidingen lopen.
Buitenkraantjes: buitenkraantjes kunnen gemakkelijk
bevriezen: Stop de watertoevoer naar de buitenkraan,
zet daarna de buitenkraan even open om het resterende
water uit de kraan te laten.
Waterleidingen: ga na of er nog andere waterleidingen
lopen door onverwarmde ruimtes waar bevriezingsgevaar mogelijk is. Isoleer deze leidingen.
Merk je tijdens de winter dat je geen verwarming of warm water hebt? Dan kan
je zelf contact opnemen met de firma
Bulex Services op het nummer
02 800 49 00.
Andere problemen met je verwarming? Neem dan
eerst contact op met de dienst patrimonium. Dit kan
via mail technischedienst@wm-impuls.be of op
het nummer 056 52 72 78.
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TENTOONSTELLING

100 JAAR
SOCIAAL
WONEN
Alle huurders kregen ter ere van ons
100 jarig bestaan een verrassingspakket.
Binnenkort hebben wij nog iets in petto
voor jullie.
Vrijdag 8/10 tussen 13u en 20u en zaterdag 9/10 tussen 10u en 17u vindt er een
tentoonstelling plaats in de kantoren
van Woonmaatschappij !Mpuls. Je komt
er onder andere meer te weten over sociaal wonen in Menen van in het verleden
tot heden. We introduceren er ook ons
nieuw huurdersportaal.
Benieuwd? Kom dan zeker eens langs.
Op zaterdag is er een speelbus voor de
kinderen. Inkom is gratis.

WOONMAATSCHAPPIJ !MPULS
IS GESLOTEN OP:
Maandag 1 november 2021
(Allerheiligen)

Dinsdag 2 november 2021
(Allerzielen)

Donderdag 11 november 2021 & Vrijdag 12 november 2021
(Wapenstilstand)

Vrijdag 24 december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022

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
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Volg onze Facebook- en Instagrampagina om snel op de hoogte te zijn
van laatste nieuwtjes!
BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Problemen met verwarming of warm water:

Bulex Services: 02 800 49 00

-----Dringende problemen met elektriciteit:

DM Elektro: 0460 96 27 59

