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Wist je dat?
De laatste fase van de Kersenlaan meer en meer vorm krijgt?
Hier maar liefst 20 nieuwe appartementen voorzien zijn?
Er reeds 32 appartementen bewoond zijn?
We dus in totaal 52 nieuwe woningen creëerden?
Deze woningen voorzien zijn van de nieuwste technieken zoals vloerverwarming?

Nieuwe kalender

08

De lente staat voor de deur, het
mooie weer komt er aan. Hopelijk
kunnen we hiermee een donkere
periode afsluiten, weer volop
deelnemen aan activiteiten en zaken
organiseren. Wil je zelf een activiteit
organiseren in je buurt? Lees dan
zeker eens het artikel rond subsidies
voor wijkfeesten. Ik wens jullie alvast
een bruisende lente toe, waar alles
terug mogelijk is.

r u e t c e ri d e d n a v e j d r o o W

Wat zit er binnenin?

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Sonny Ghesquière
Directeur
Woonmaatschappij !Mpuls

Het nieuwe jaar brengt een nieuwe ophaalkalender voor het huishoudelijk afval met
zich mee. Heb je de nieuwe ophaalkalender toevallig weggedaan of is die zoek? Je
kan hem online terugvinden op onze website of de website van Mirom.
Liever een papieren exemplaar? Laat het weten aan onze huurdersbegeleiders. Ze
bezorgen je graag een exemplaar. Contacteer hen via socialedienst@wm-impuls.be
of 056 52 72 79.
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Heb je een invaliditeit?
Laat ons dit weten
Als je een invaliditeit hebt, kan je hiervoor een korting krijgen in de huurprijs. Bekijk dit op je huurprijsberekening. Ontvang je
al een korting? Dan hoef je niets te doen.
Als je een invaliditeitsattest hebt ontvangen is het belangrijk om ons dit zo spoedig mogelijk te bezorgen om tijdig een korting
te ontvangen. Krijg je dit jaar een erkenning van je invaliditeit? Dan ontvang je een korting vanaf 1 januari 2023.
Leg ons één van deze attesten voor:
Een attest van jouw ziekenfonds
Een attest van het FOD
Eenmalig attest oppensioenstelling

Wijst op aantal personen kinderbijslag en/of invaliditeit

Invaliditeit

Korting

Week van de vrijwilliger
Van 27 februari tot en met 6 maart 2022 vierden we de
Week van de Vrijwilliger. Ook wij zetten onze vrijwilligers
naar goede gewoonte in de bloemetjes. Onze leden van
de huurdersadviesraad en wijkbuddy’s werden op
donderdag 3 maart uitgenodigd voor een gezellige
bijeenkomst.

Aansluitend op de lunch en Bingo organiseerden we de
huurdersadviesraad, waar we opnieuw enkele goede
voorstellen ontvingen van onze huurders. Hierover later
meer!

Er was een lekkere broodjeslunch voorzien met
aansluitend een bingo! Na een spannende strijd om de
juiste nummertjes kenden we onze winnaar. Wim Lietaer
ontving van ons een mooie prijs, een apero-box voor
twee personen van Groep Ubuntu. Laat het smaken
Wim! Alle anderen kregen natuurlijk ook nog een kleine
attentie: een kubuskaars en olijfolie eveneens van Groep
Ubuntu.

Wil jij je ook inzetten als vrijwilliger bij Woonmaatschappij
!Mpuls hetzij als wijkbuddy of als lid van de
huurdersadviesraad? Neem dan contact op met de
huurdersbegeleiders.
socialedienst@wm-impuls.be

056 52 72 79
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HOGERE ENERGIEFACTUUR
De energieprijzen stonden in 2020 op een historisch
laag niveau. Tijdens de coronacrisis sloten veel
bedrijven en industrieën hun deuren, waardoor de
vraag naar energie daalde. Bovendien kenden we
vorig jaar een relatief warme winter, wat ook zorgde
voor minder verbruik.
Nu ervaren we het omgekeerde. De heropleving van
de economie in 2021 zorgde voor meer vraag naar
energie. Daarnaast speelt de oorlog in RuslandOekraïne een grote rol. Zo zien we een enorme
stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen.

Wat kan je doen?
Zoek de goedkoopste leverancier
De commerciële energieleveranciers gebruiken verschillende
tarieven. De energieleverancier die vorig jaar het goedkoopst
was, blijkt dat nu soms niet meer te zijn. Je doet er dus gewoon
goed aan om heel regelmatig na te gaan of je ondertussen niet
beter af bent bij een andere leverancier. Dat kan snel en
eenvoudig via een online vergelijkingssite. Energiecontracten in
Vlaanderen kan je vergelijken op https://vtest.vreg.be/.

Betaal een realistisch voorschot
Een hoge jaarafrekening vergroot de kans op
betalingsachterstand. Probeer je voorschotbedrag dus
direct realistisch in te schatten. Maandelijks te weinig
betalen, kan bij de jaarafrekening voor problemen zorgen.
Tip: is er een geboorte in het vooruitzicht? Pas jouw
voorschotbedrag aan.

Controleer regelmatig je
meterstanden
Je kunt je elektriciteitsverbruik opvolgen door regelmatig je
meter te controleren. De meest eenvoudige manier is je
verbruik vergelijken met je aflezing van hetzelfde moment
van het jaar, de maand of de dag ervoor. Je kunt dagelijks,
wekelijks of maandelijks een aflezing doen.
Door de schommelingen tussen de verschillende maanden
van het jaar te begrijpen, krijg je een beter zicht op de
oorzaken van een dalend of stijgend verbruik. Een handige
tool hiervoor is de meterkaart. Deze kan je na aanvraag
afhalen hier bij Woonmaatschappij !Mpuls of downloaden
op onze website via
https://www.wm-impuls.be/over-mpuls/download-links/.

Ken je de energiesnoeiers al?
Heb je vragen over jouw huidige energiecontract? Ben je op
zoek naar de goedkoopste energieleverancier en weet je niet
waar te beginnen? De Energiesnoeiers van vzw Effect kunnen
je hierbij helpen.
Mail naar energiesnoeiers@vzweffect.be of bel 056 28 27 73
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Hoe denk jij over
roken?
De komende jaren neemt Stad Menen het
rookgedrag van zijn bewoners onder de loep.
Woonmaatschappij !Mpuls ondersteunt dit
traject. Je hebt misschien de laatste tijd al de
vraag gekregen: “Hoe denk jij over roken?”. Dat
in kaart brengen is de bedoeling van dit het
traject.

Dakgoot kuisen
Elke huurder is verantwoordelijk voor de dakgoot van zijn
woning. De dakgoot uitkuisen hoort daar ook bij.
Maak de dakgoot bij voorkeur 2 keer per jaar schoon, vlak voor
en vlak na de winter. Als de dakgoten proper zijn kan je vocht
en/of waterschade in de woning voorkomen.
Bij seniorenwoningen doet Woonmaatschappij !Mpuls het
onderhoud van de dakgoten.

Op basis van deze analyse wordt bekeken welke
acties rond roken er kunnen opgezet worden.
Menen werkt voor dit traject samen met Vlaams
Instituut Gezond Leven. En krijgt financiële
steun hiervoor van Kom op tegen Kanker
Wil je meer weten.
Ga naar www.gezondleven.be.

Jouw mening telt

tevredenheidsmetingen 2021
Elke maand doet Woonmaatschappij !Mpuls bevragingen rond de tevredenheid om onze
dienstverlening te evalueren en te verbeteren. Hieronder kan je de bevindingen van de
bevragingen van afgelopen jaar terugvinden.

Als je een vragenlijst
toegestuurd
krijgt, vragen wij even tijd
te maken om deze in te vullen.
Alvast bedankt voor de hulp!

Kandidaat-huurders

Nieuwe huurders

Herstellingen

Vertrokken huurders

Door corona zagen we een
wijziging in de manier waarop
inschrijvingen werden
vervolledigd. Deze worden meer
telefonisch en per mail in orde
gebracht. Voorgaande jaren
kwamen de kandidaat-huurders
veel vaker langs op kantoor.

De nieuwe huurders zijn tevreden
over hun woning. Ook zijn ze
lovend over de medewerkers.
Onze kantoren zijn toegankelijk.

De huurders moeten nog steeds
meer aangemoedigd worden om
te mailen en via de website hun
problemen door te geven.
Zo kunnen er foto’s doorgestuurd
worden en heeft de dienst
Patrimonium tijd om opzoekingen
te doen en dan te antwoorden.

Over het algemeen zijn
vertrokken huurders
tevreden over de manier van
aanpak bij een einde
huurcontract.

De kandidaat-huurders zijn
tevreden over de medewerkers,
de informatie die ze van ons
krijgen en de bereikbaarheid van
de kantoren. Ook de telefonische
bereikbaarheid vinden ze goed.

Ook moeten de nieuwe huurders
vooraf beter geïnformeerd
worden over de
plaatsbeschrijving, de
onderhoudsverplichting, de
toestellen aanwezig in de woning,
bewonersparticipatie en de
achterstallen.

Een werkpunt die naar voor
kwam is dat ze meer informatie
wensen over de wachtlijst.
Ondertussen versturen we sinds
de zomer van 2021 een flyer op,
over hoe ze hun plaats op de
wachtlijst kunnen raadplegen op
onze website.

De werkpunten die naar boven
kwamen is dat de telefonische
bereikbaarheid beter kan.

Vanwege corona konden we
begin 2021 geen infosessie geven
aan de nieuwe huurders. In het
najaar van 2021 werd dit terug
opgestart waardoor we de nieuwe
huurders terug beter kunnen
informeren.

De snelheid van het oplossen van
de werken is gedaald.
We denken dat corona hiervan
mogelijks een oorzaak kan zijn.
Leveringstijden lopen dikwijls uit.
Dit ligt buiten onze macht.
Het percentage van huurders die
niet weet wie langskwam voor
herstellingen is licht gedaald.
Dit dankzij de truien met het logo
van Woonmaatschappij !Mpuls en
de belettering van de wagens.

Verschillende huurders geven
'de buurt' op als reden van
vertrek.
Als oplossing kan er nagegaan
worden bij de dienst
huurdersbegeleiding hoe de
buurtwerking nog
geoptimaliseerd kan worden.
Als aanbeveling kwam naar voor
om meer te communiceren over
renovatiewerken en een
duidelijkere uitleg te geven
omtrent de terugbetaling van de
waarborg.
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Wist je dat Woonmaatschappij !mpuls sponsoring voorziet bij
activiteiten georganiseerd door onze huurders? Er kan tot 250
euro verkregen worden per activiteit.
Om in aanmerking te komen zijn er enkele voorwaarden:
De aanvragers moeten minstens met 3 zijn.
Per activiteit kan er een subsidie aangevraagd worden van
250 euro.
Er kunnen maximum 2 activiteiten per jaar gesponsord
worden.
Het wijkfeest dient georganiseerd te worden voor alle
bewoners van de straat/wijk/appartementsblok.
Er moeten minimaal 30 bewoners/huurders deelnemen
aan de activiteit.
De aanvraag moet minimum 2 maanden voor de activiteit
gebeuren.
Op de affiches, flyers, uitnodigingen,… wordt vermeld: ‘met
steun van Woonmaatschappij !Mpuls’.
Op de activiteit wordt Woonmaatschappij !Mpuls steeds
uitgenodigd.
De financiële steun kan enkel aangevraagd worden na de
activiteit, nadat de aanvragers een afrekening bezorgen
met alle bewijsstukken erbij.
Afgelopen zomer maakten de bewoners van de Veurnestraat
gebruik van deze sponsoring en organiseerde men zo’n twee
maanden lang een gezellige speelstraat.
Meer informatie kan je verkrijgen bij de dienst
huurdersbegeleiding.

HUURDER AAN HET WOORD

De oude man, op hun bankje…
Ietwat meewarig, de blik op oneindig, zat hij daar te
mijmeren op die kille oktoberdag.
Het draaipad naar die hoge boom omgeven door
struikgewas, veel struikgewas, was jaren hun
lievelingsplekje geweest. Hij weet nog alsof het gisteren
was dat hij haar koude handje in de zijne nam en haar
tegen alles zou gaan beschermen.
Toen ze samen gingen wandelen langs de leieboorden en
regelmatig eens het lange gras indoken. Toen ze de
zondag naar de cinema gingen, de Royal of o wee de Rio.
En in de late namiddag gaan dansen in de Brick a Brack.
Samen konden ze het leven aan, tot de mallemolen van het
leven heel wat van hun dromen verbrijzelde.
Nu en dan rolt een traan langs zijn verrimpelde wangen en
valt pletsend op het bankje. Hij werd ietsje kwaad, zelfs een
beetje woedend omdat ze hem verlaten had.
Het was niet plots, heel langzaam zelfs, eerst wist ze niet
meer dat de soep nog op het vuur stond en soms was ze
zijn naam vergeten, wist ze niet meer waar het bankje gad
gestaan. Bois de Boulogne schreeuwde hij dan, onder die
grote boom.
En toen, op een koude, regenachtige dag, heeft ze hem met
een glimlach op de lippen laten zitten op hun bankje onder
die grote boom met errond veel struikgewas.
Het bankje staat er nog, maar hij is heengegaan. Plots of
was het ook weer langzaam.
In de schemering tussen de mistslierten zie je nog, als je
goed kijkt, de schaduw van een verliefd koppeltje. In de
Bois de Boulogne op hun bankje in de draai van het
paadje, onder die grote boom, omgeven door veel
struikgewas.
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Klontje suiker

Maak kennis met
ons
huurdersportaal!
Hoe aanmelden?
Sinds kort kan je nog eenvoudiger contact opnemen met ons. Het huurdersportaal is
een digitaal platform waarop je kan aanmelden.
Surf naar: www.huurdersportaalimpuls.be, vul je gegevens in en ontvang van ons een
wachtwoord.
Vervolgens kan je met dit wachtwoord inloggen op jouw huurdersplatform.

Wat kan je allemaal doen op het huurdersplatform?

Je kan jouw eigen dossier bekijken
Technische meldingen doorgeven
Een huisbezoek aanvragen
Jouw plaats op de wachtlijst voor een woning bekijken
Jouw aanvragen zoals een huurprijsherziening of verbouwingsaanvraag indienen
of bekijken
Jouw documenten zoals het huurcontact raadplegen

De huurdersbegeleiders helpen jou graag verder bij het aanmaken van een account
en hoe je het huurdersportaal gebruikt.
Aarzel dus niet om contact op te nemen als je vragen hebt!

Examen voor Raffa
Momenteel houdt de politiezone Gent hondentrainingen in enkele
van onze leegstaande woningen. Huurders van naburige
woningen ondervinden hier geen hinder van, vooraf verwittigen
wij omwonende huurders.
Wij gingen een kijkje nemen tijdens zo’n oefening en konden ook
enkele vragen stellen aan David Segers (eerste inspecteur).
Wat gebeurt er precies tijdens een oefening, wat is het
doel hiervan?
De honden worden aangeleerd om zich te fixeren op drugs.
Fixeren wil zeggen: het product zoeken, vinden en vervolgens
roerloos blijven staan met de neus zo dicht mogelijk tegen
het product. De hond verstijft dan om aan te tonen dat hij
een product heeft gevonden.
Vandaag hebben we acht producten verstopt doorheen deze
leegstaande woning, de hond moet gestructureerd met de
begeleider op zoek gaan naar deze producten. Elk hoekje van
de woning wordt gecontroleerd door de hond.
Vooraleer de honden echt aan de slag kunnen moeten
ze slagen voor een examen, wat houdt dit examen
precies in?
Op het examen zijn er drie soorten oefeningen. De honden
moeten samen met hun begeleider zoals vandaag op zoek
naar acht verstopte producten in een woning. Vervolgens
moeten ze drie producten terugvinden in of rondom een
voertuig. Tot slot moet de hond op een groot terrein drie
producten terug vinden.

Wordt op het examen enkel de hond beoordeeld?
Het einddoel is dat de hond alle producten terugvind. Er mag
één product gemist worden.
Als de hond meerdere producten niet terugvindt of een valse
aanwijzing heeft is de hond niet geslaagd.
De begeleider krijgt ook een beoordeling, zodat hij of zij zich
ook kan verbeteren.

A. en Raffa (Duitse Herder) van 4 jaar

Hebben de honden een vast baasje? Gaan die dan ’s
avonds mee naar huis?
Ja, elke hond heeft een vast baasje en gaat ’s avonds ook mee
naar huis. We kopen de honden zelf aan en deze blijven onze
eigendom. Ook als de honden op pensioen gaan blijven ze bij
ons thuis.
Hoeveel honden zijn er binnen het korps van Gent?
Momenteel hebben wij elf honden, waarvan drie Duitse
herders en acht Mechelse herders.
Bedankt voor het interview!
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Lentekrabbels

Woensdag 6 april

KNUTSELEN - KOKEN - KLEUREN
VOOR KINDEREN!

13u tot 17u
Guido Gezellelaan 162
Gratis

‘Lentekrabbels’ in de paasvakantie
Kinderen tussen 5 en 12 jaar zijn welkom om samen met ons te
knutselen, spelletjes te spelen en te koken.
Elk kind gaat bovendien naar huis met een leuk cadeautje.
We voorzien opvang vanaf 13u tot 17u.
De activiteit start om 13u30 en eindigt om 16u30.

Inschrijven is verplicht en kan tot woensdag 30 maart. Vul
onderstaand strookje in en bezorg dit aan huurdersbegeleiding.
Naam + Voornaam (kind): ……………………………………………............................
Leeftijd: ………………………………............................................................................
Adres: ……………………………………………….............................................................
Telefoonnummer: ……………………………............................................................
Zal aanwezig zijn op de lentekrabbels.

Woonmaatschappij !Mpuls

in beeld

De kou trotseren
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Onze kantoren zijn
gesloten op:
Maandag 18 april 2022
Donderdag 26 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022
Maandag 6 juni 2022

Collega's he
lpen met de
nieuwe

BELANGRIJKE NUMMERS
Problemen met verwarming of warm water:
Bulex Services 02 800 49 00
GEEN elektriciteit?
DM Elektro 0460 96 27 59
Voor alle andere technische problemen:
056 52 72 78

huurprijzen

Volg ons op Facebook en Instragam
zo blijf je op de hoogte van de
laatste nieuwtjes!

