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Woordje van de directeur

Beste huurder

Eindelijk hebben we terug zicht op wat 
meer vrijheid voor de komende periode. 
We zullen blij zijn jullie terug te kun-
nen ontmoeten.

Ook onze werking zal terug verande-
ren: huisbezoeken zullen terug kun-
nen doorgaan, activiteiten gaan opnieuw door,…

Ook hebben wij in het kader van ons 100-jarig bestaan, 
nog een verrassing voor elke huurder in petto. Jullie 
horen nog van ons! Hou jullie goed!

Sonny Ghesquière
Directeur Woonmaatschappij !Mpuls
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Post uit 
Lauwe of Rekkem
Huurders uit Lauwe of Rekkem die brieven hebben 
voor Woonmaatschappij !Mpuls kunnen dit ook af-
geven in:

- Het gemeentehuis in Lauwe
 (nu onder gebracht in ’t Applauws in Lauwe)
- Het dorpshuis in Rekkem

Brieven inscannen en doormailen is ook mogelijk.

NaaR 1 
wooNmaatschaPPij
Je hoorde er misschien al iets over: de Vlaamse Regering 
heeft beslist dat sociale huisvestingsmaatschappijen en 
sociale verhuurkantoren niet meer onderling mogen 
blijven bestaan en dat zij samen tegen 1 januari 2023 één 
woonactor moeten vormen: de woonmaatschappij. Per 
gemeente of stad zal er één maatschappij zijn die socia-
le woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. De Vlaamse 
Regering wil hiermee voordelen creëren voor de huur-
ders, de woonorganisaties en de steden en gemeenten. 
Zo moet een kandidaat zich maar één keer inschrijven en 
is er één aanspreekpunt voor alle (kandidaat)-huurders 
in dezelfde gemeente of stad. De woonmaatschappij zal 
geen invloed hebben op jou als huurder. Je kan gewoon in 
jouw woning blijven wonen en ook jouw huurprijs zullen 
we nog steeds op dezelfde manier berekenen. Je hoeft je 
hierover geen zorgen te maken. Bovendien is de Raad Van 
Bestuur van Woonmaatschappij !Mpuls samengesteld 
volgens de meerderheid binnen het stadsbestuur. De vor-
ming van de woonmaatschappij wordt dus voorbereid in 
nauw overleg met het stadsbestuur.

huuRdeR
iN de

bLoemetjes
Rita en Noël wonen sinds juli 2020 in de Guido Ge-
zellelaan. Voorheen woonden ze in een groter huis 
met tuin in de Olmenlaan. Rita en Noël zijn beiden 
op pensioen. Aangezien Noël nu wat meer tijd heeft, 
ontfermt hij zich graag over het onderhoud van de 
gemeenschappelijke delen in de Guido Gezellelaan. 
Ze vinden het een mooie omgeving en willen dit 
graag zo houden. In maart gingen we bij hen langs om 
ze te bedanken voor hun bijdrage in het poetsen van 
de gemeenschappelijke delen. Zo nemen ze steeds de 
traphal mee wanneer ze vrijdag hun eigen apparte-
ment poetsen. Het is voor hen een kleine moeite en 
dan blijft die ook steeds proper. In de wintermaanden 
ruimen ze dan weer sneeuw op, smijten ze zout, ra-
pen ze de blaadjes op,… Noël vindt het vooral leuk dat 
het goed klikt met alle bewoners. Als hij buiten staat 
te poetsen, komen er af en toe wel eens mensen een 
babbeltje slaan. Dit gaat zelfs zo ver, dat er taartjes 
worden uitgedeeld of dat ze frietjes halen voor elkaar. 
Er heerst een grote dankbaarheid onder de bewoners.

aLs sociaLe huuR-
deR mag je geeN 
eigeNdom hebbeN!
Wanneer je als huurder in huur komt, moet je voldoen 
aan verschillende voorwaarden. Één van deze voor-
waarden is dat je geen woning of bouwgrond mag be-
zitten in het binnen- en/of buitenland. In het binnen-
land kan iedere sociale huisvestingsmaatschappij dit 
controleren aan de hand van de Kruispuntbank Sociale 
Zekerheid. Dit gebeurt ook op regelmatige basis. Eigen-
dommen in het buitenland zijn hier niet te zien. Vanaf 
dit jaar kan iedere sociale huisvestingsmaatschappij 
beroep doen op een raamovereenkomst via de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen om via verschillen-
de onderzoekbureaus eigendommen in het buitenland 
te laten onderzoeken. Ook wij zullen hiervan gebruik 
maken! We onderzoeken iedere huurder waar een ver-
moeden, vaststelling of bewijs is dat er een eigendom 
zou zijn in het buitenland. Indien zou blijken dat er een 
onroerend goed zou zijn in het buitenland, kan dit de 
opzeg hebben tot gevolg en kan de sociale korting te-
ruggevorderd worden. Met sociale korting wordt het 
verschil tussen de basishuurprijs (maximale huurprijs) 
en de te betalen huurprijs bedoeld.

uitsteL actuaLisatie NaaR 2022
Ben je ingeschreven voor een (andere) sociale wo-
ning? Dan ontvang je normaal in de oneven jaren een 
actualisatiebrief. Door de coronamaatregelen kon de 
actualisatie dit jaar nog niet starten. De Vlaamse 
Regering heeft echter op 4 juni 2021 beslist om de 
actualisatie van 2021 uit te stellen naar 2022. Dit 
jaar zal er dus geen actualisatie doorgaan.

Wat is een actualisatie?
Tijdens de actualisatie gaan we na of alle gegevens in 
jullie dossier nog steeds correct zijn, controleren we 
of je nog steeds in aanmerking komt en bevragen we 
of je nog ingeschreven wil blijven. Het is heel belang-
rijk dat je op deze brief antwoordt en dat je de gege-
vens goed controleert. Kandidaat-huurders die niet 
(tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de 
wachtlijst. Wanneer je geschrapt bent en je hebt nog 
steeds interesse om te verhuizen naar een (andere) 
sociale woning, dan moet je je opnieuw inschrijven.

Wist je dat je als kandidaat jouw plaats op de 
wachtlijst kan raadplegen via onze website?
We ontwikkelden vorig jaar een tool om dit op onze 
website te kunnen raadplegen: https://www.wm- 
impuls.be/ik-ben-kandidaat/wachtlijst/.

Aan de hand van jouw inschrijvingsnummer 
en rijksregisternummer kan je je plaats op de 
wachtlijst opvragen. Jouw inschrijvingsnum-
mer kan je terugvinden op je inschrijvings- 
bewijs.

Heb je vragen over jouw inschrijvingsdossier of wil 
je jouw inschrijvingsnummer weten? Neem dan 
contact op met de dienst kandidatenbeheer: kandi-
daten@wm-impuls.be of bel ons op 056 53 27 99.
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Buitenspeeldag in 
de Veurnestraat
Op woensdag 21 april werd de Veurnestraat in de 
Nieuwe Tuinwijk omgetoverd tot een echte speel-
straat. Auto’s mochten er niet door en kinderen wa-
ren er één namiddag lang de baas. Vlaggetjes fleur-
den de straat op en verschillende soorten speelgoed 
zorgden ervoor dat er voor iedereen wel wat wils 
was. Huurder Kelly uit de Veurnestraat trok dit ini-
tiatief. Ze vond de buitenspeeldag het ideale moment 
om de kinderen uit de Veurnestraat een leuke na-
middag te bezorgen. De speelstraat vroeg ze aan bij 
de jeugddienst van stad Menen. De jeugddienst zorg-
de voor speelgoed en versiering. Bovendien kreeg elk 
kind een goed gevulde goodiebag. Om 16u kwam de 
jeugddienst ook nog langs met een lekker vieruurtje. 
Voor de kinderen, maar ook voor de ouders was dit 
een onvergetelijke dag!

afsPRakeN RoNd 
omheiNiNg iN de tuiN
Woonmaatschappij !Mpuls voorziet een groene tuinaf-
sluiting in de tuin. Indien je wat meer privacy wil dan kan 
je linten in de omheining voorzien. Pas op! Dit is steeds op 
eigen kosten en moet aangevraagd worden bij de dienst 
patrimonium. Pas na goedkeuring, kan je van start gaan 
met de werken. Wil je wat meer groen in de tuin? Dan is 
een haag ook toegelaten. De haag mag niet meer dan 1,80 
meter hoog zijn en moet minstens een halve meter van de 
afsluiting staan. Onderhoud is uiteraard voor de huurder, 
langs beide zijden van de haag. Er bestaat nog steeds ver-
warring rond het plaatsen van houten panelen in de tuin. 
De algemene regel is dat wij dit niet toelaten. In uitzon-
derlijke gevallen kan het, maar hou er rekening mee dat 
dit steeds moet aangevraagd worden bij de dienst patri-
monium. Dien daarom zeker een verbouwingsaanvraag 
in. Houten panelen die in het verleden werden geplaatst 
en goedgekeurd, mogen blijven staan. Enkel bij beschadig-
de panelen zullen wij vragen om deze te verwijderen. Op-
gelet: kreeg je goedkeuring voor het plaatsen van houten 
panelen? Zorg er dan voor dat je dit laat opnemen in jouw 
brandverzekering!

Heb je een technische vraag over 
het onderhoud of een herstelling 
aan je woning? In veel gevallen 
kan je het antwoord terugvin-
den in het handige ZieZo-boekje. 
Alles wat kan, mag en moet staat 
er in beschreven. Iedereen heeft 
reeds een exemplaar ontvangen 
met de post. 

Ben je het ZieZo-boekje kwijt? Geen probleem, neem 
contact op met de dienst patrimonium en dan bezor-
gen wij jou een exemplaar: technischedienst@wm-im-
puls.be of bel 056 52 72 78.

ZieZo-bRochuRe

maak je eigeN ecoLogische 
PoetsPRoducteN!
Poetsproducten kosten vaak veel geld en kunnen dan ook nog eens slecht zijn 
voor het milieu. Probeer zelf je eigen poetsproducten te maken met ingrediënten 
die in jouw keukenkasten staan!

AllesReinigeR

Zoals de naam al aangeeft, kan je allesreini-
ger voor veel toepassingen gebruiken. Hierbij 
kan je denken aan het schoonmaken van het 
aanrecht en de spoelbak, het fornuis, de vloer 
dweilen, de deurklinken reinigen,… Let wel op 
met natuursteen, marmer of andere poreuze 
materialen. Hiervoor gebruik je beter een an-
der specifiek schoonmaakproduct omdat dit 
gevoelige materialen zijn.

Benodigdheden:
- Een plantenspuit of een lege fles met spraydop
- Een rasp, een pan, een spatel en een trechter
- Een blok Marseille zeep of groene zeep
- Water

Rasp 20 gram zeep en los het op in 1,25 liter ko-
kend water. Laat het een paar minuten doorko-
ken en giet het vervolgens in de plantenspuit. 
Eenmaal de zeep afgekoeld is, is de allesreiniger 
klaar voor gebruik.

TOileTBOMMeTJes
Toiletbommetjes zijn effectieve reinigers. Ze vervangen de chemische wc-blokjes. Natuurlijk moet je 
nog steeds wekelijks je toilet schoonmaken maar een toiletbommetje kan je toilet tussentijds opfrissen.

Benodigdheden:
- 300 gram natriumbicarbonaat (= baking soda)
- 100 gram citroenzuur
- 2 theelepels maïzena
- Water
- 20 druppels etherische olie van lavendel
- 20 druppels etherische olie van pepermunt
- 20 druppels etherische olie van citroen
- Kleine flexibele vormpjes (vb. ijsblokjes)
- Een pan en een garde

Meng het natriumcarbonaat, het citroenzuur en 
de maïzena met de garde. Voeg de etherische oliën 
toe aan het mengsel. Maak het mengsel licht voch-
tig door er water op te besprenkelen. Let op dat je 
niet teveel water toevoegt, want anders begint het 
mengsel te borrelen. Schep het mengsel in vorm-
pjes en druk goed aan. Laat het een dag drogen en 
daarna kan je ze uit de vormen halen. Bewaar ze 
in een bokaal met deksel.

RUiTenReinigeR

Wil je de ruiten laten blinken? Deze ruitenrei-
niger helpt hier zeker bij. Hou er rekening mee 
om de ramen niet te poetsen in de vlakke zon. 
Het reinigingsmiddel zal door de warmte te 
snel opdrogen en kan hierdoor strepen nalaten.

Benodigdheden:
- Schoonmaakazijn
- Een plantenspuit of een lege fles met spraydop
- Een pan en een spatel
- Water
- Eventueel biologische etherische olie

Kook 0,4 liter heet water. Haal het water van 
het vuur als het kookt. Voeg 0,1 liter schoon-
maakazijn toe aan het kokend water en meng 
het met de spatel. Voeg eventueel een paar 
druppels biologisch etherische olie toe voor een 
lekker geurtje. Giet het mengsel in de planten-
spuit.
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het heLe
jaaR dooR
wateR
besPaReN…
De Belgische zomers worden warmer en 
warmer en er valt steeds minder neerslag. 
Elke zomer wordt aangeraden om water te 
sparen… Maar hoe doe je dit? Hieronder en-
kele tips om water te besparen, niet alleen in 
de zomer, maar het hele jaar door!

TiP 1
neem liever een (korte) douche dan een bad
Bij het douchen verbruik je ongeveer 10 liter water per 
minuut. Hoe korter je doucht, hoe minder je verbruikt. 
Een ligbad kan meer dan 100 liter water bevatten.

TiP 2
Was met een volle machine
Een halfvolle wasmachine is minder efficiënt en ver-
bruikt meer water per kg was. Wassen met een volle 
machine geniet de voorkeur.

TiP 3
laat water niet onnodig lopen
Als je de kraan laat lopen bij het tandenpoetsen, ben je 
al snel 1 à 2 liter water kwijt. Gebruik een beker, dat is 
zuiniger. Laat ook tijdens het handenwassen of scheren 
de kraan niet nodeloos open staan.

TiP 4
Met emmer en spons de auto wassen
Als je je auto met de tuinslang wast, verbruik je al snel 
150 liter water. Met de ‘goede oude’ emmer en spons is 
dit een 50-tal liter.

TiP 5
Beter één grote dan meerdere kleine afwasjes
Een grote afwas is altijd efficiënter en waterzuiniger, of 
je het nu met de hand of met de vaatwasmachine doet.

TiP 6
Restwater voor de plantjes
In huis heb je heel wat restwater. Bv. het spoelwater van 
groenten of water dat je laat lopen tot er warm water uit 
de kraan komt. Vang het op en geef het aan je planten.

TiP 7
Besproei je tuin beperkt en correct
Sproei je tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 
één keer per week een kwartier, dan elke dag vijf mi-
nuten: de planten zullen dieper wortelen en minder ge-
voelig worden voor de droogte. Doe dit best ’s avonds, 
want ‘s middags verdampt de zon een groot deel van het 
water. Wees realistisch en verkwist niet nodeloos wa-
ter voor een groen gazon. Het is normaal dat een gazon 
al eens geel is in de zomer. Het herstelt zich nadien snel. 
Struiken en planten kan je best water geven met een 
gieter, zo zie je ook beter hoeveel je verbruikt.

TiP 8
Waterpret
Indien je in de zomer een zwembadje in de tuin plaatst 
voor waterpret, vul je deze best met regenwater. Laat 
bij het legen van het zwembad het water niet zomaar 
weglopen, maar gebruik het om uw gieter te vullen en 
planten en gras water te geven.

geZocht: huuRdeRs
die gRaag aRtikeLs 
schRijveN!
De krant wordt momenteel geschreven door medewerkers van Woon-
maatschappij !Mpuls. Wij willen onze redactieraad graag uitbreiden met 
huurders die ook artikels willen schrijven. Schrijf je graag en wil je graag 
een bijdrage leveren aan onze huurderskrant? Laat ons dit dan zeker 
weten via administratie@wm-impuls.be of bel ons op 056 53 27 99. Ook 
als je niet graag schrijft, maar leuke ideeën, verhalen, anekdotes, foto’s of 
suggesties hebt voor in de huurderskrant of andere communicatiekana-
len, dan zijn deze zeker meer dan welkom!

PRoject
iN de kijkeR: 
keRseNLaaN 
fase 3
Op 23 maart vond de oplevering van Kersenlaan fase 
3 plaats. Een kleine week erna, op 29 maart namen 
8 gezinnen intrek in hun nieuwe thuis. Na een ver-
welkomingswoordje van de directeur konden de 
nieuwe huurders hun woningen gaan verkennen. 
Ingenieur Sebastian Hoornaert gaf de huurders uit-
leg over de technieken. Ook Ewout van de dienst 
patrimonium en Yara van de dienst huurdersbe-
geleiding waren aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden. Fase 3 van het project Kersenlaan 
bestaat uit twee appartementsblokken van telkens 
4 appartementen. De appartementen bovenaan heb-
ben 2 slaapkamers en deze onderaan 1 slaapkamer 
en zijn rolstoeltoegankelijk. In dit project wordt re-
kening gehouden met de nieuwe bouwnormen en 
wordt er onder andere gewerkt met vloerverwar-
ming in combinatie met warmtepompen. Intussen 
zijn we van start gegaan met fase 4, de laatste fase.

huuRdeR 
iN de kijkeR:
de hobby 
vaN chRistiNe
Christine komt als eerste aan de 
beurt in deze rubriek. Ze vertelt 
graag over haar hobby in de huur-
derskrant, Christine doet namelijk 
Tai Chi. Dit is een van oorsprong 
Chinese vechtkunst, die nu veelal 
als een innerlijke bewegingskunst 
wordt beoefend. De bewegings-
kunst zorgt voor innerlijke bele-
ving en ontwikkeling, omdat de 
hobby gezondheidsbevorderende 
eigenschappen heeft. Christine beschrijft dit zelf als 
een Chinese gymnastiek. Ze omschrijft Tai Chi als 
een gevechtssport die goed is voor evenwicht, mo-
raal en geheugen. De focus ligt op het correct uitvoe-
ren van de bewegingen. Ze ziet dit als een uitdaging 
op haar 66-jarige leeftijd. Ze deed dit zowel live als 
via online computerlessen, al 6 jaar lang. Jammer ge-
noeg kon de hobby niet meer doorgaan sinds de co-
ronapandemie. Christine vermoedt dat de heropstart 
terug moeilijk zal zijn, omdat je opnieuw alles moet 
aanleren als je de sport niet voortdoet.

Benieuwd om Tai Chi zelf eens uit te proberen? On-
line vind je heel wat oefeningen en tutorials op You-
Tube.

Wil jij graag ook jouw verhaal in de kijker plaatsen? 
laat ons dit dan snel weten en wie weet sta jij de 

volgende keer in het huurderskrantje!
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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!

wooNmaatschaPPij 
!mPuLs is gesLoteN oP:

Woensdag 21 juli 2021
(Nationale feestdag)

1000x bedaNkt!
In maart kregen jullie van ons een brief met de vraag om jullie woon-
kamer en keuken op te meten. Hier kregen we massaal veel reactie 
op: we kregen maar liefst 574 brieven en 321 mails terug! Een grote 
dank jullie wel hiervoor!

oPgeLet: de keRmis 
vaN 28 eN 29 augustus 
woRdt geaNNuLeeRd!
Eerder hebben we aangekondigd dat 
er op 28 en 29 augustus een kermis 
zou doorgaan in het kader van 100 
jaar sociaal wonen. Aangezien coro-
na nog steeds niet helemaal uit ons 
leven te bannen is, zal de kermis uit 
voorzorg geannuleerd worden.

in plaats hiervan voorzien we voor 
alle huurders een leuke verrassing de 
laatste week van de grote vakantie!


