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HUURDER AAN HET WOORD

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

 De zomervakantie komt eraan, een periode om tijd te spenderen met het
gezin en hopelijk te genieten van het zonnetje. In deze zomereditie van het

!Mpulsje vind je enkele leuke tips hierover. 
Voor  Woonmaatschappij !Mpuls zijn het spannende tijden. Wij fusioneren
met SVK Woonsleutel en SHM De Leie. Samen worden we één. Als huurder

zal je hier geen hinder van ondervinden. 
 

Sonny Ghesquière 
 Directeur 

Woonmaatschappij !Mpuls
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inwoner zijn van Groot-Menen
65 jaar zijn of ouder(bij koppels geldt dit voor allebei)
jonger dan 65 jaar maar omwille van fysische of psychische redenen de herstelling niet zelf kunnen uitvoeren
enkel in de eigen woning
klus waarvoor de specialiteit van een vakman niet moet worden ingeroepen
mensen met een laag inkomen kunnen beroep doen op de klusjesdienst indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan

klein onderhoud
vervangen van een lamp
herstellen van een lekkende kraan
vervangen van rolluiklint
naar containerpark rijden
opruimen van kelder/zolder
herstellen stopcontact
afwassen plafond
verhuizen
…  

Voor het uitvoeren van kleine klusjes kan je terecht bij het OCMW Menen, de klusjesmannen voeren er klusjes uit aan een
betaalbare prijs. Wil je beroep doen op de klusjesdienst? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

Welke soorten klusjes voeren zij uit?

Kostprijs?
Het tarief is afhankelijk volgens de duurtijd van het klusje. Er is een vast uurtarief ten bedrage van €20/uur/ klusjesman
(excl. BTW). De BTW-berekening hangt af volgens het soort klusje.
Materiaal of producten door de klusjesman aangekocht of gemaakte kosten op het containerpark worden achteraf door
de klant terugbetaald via factuur. Met onveilig of gebruiksonvriendelijk materiaal wordt niet uitgewerkt.   

Wens je meer informatie? Neem dan een kijkje op www.menen.be of bel 056 527 262

Fusie

Klusjesdienst OCMW Menen in samenwerking met VZW Effect

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering over de
werkingsgebieden waarbinnen de Sociale Huisvestingsmaatschappijen

moeten werken.
 

Concreet wil dat voor !Mpuls Menen zeggen dat een deel van SHM De
Leie Wervik, een deel SVK Woonsleutel Ieper en een aantal woningen
van het Vlaams Woningfonds toegevoegd worden aan onze werking.

 
Vanaf eind 2022, begin 2023 zullen wij dus actief zijn in de volgende

(deel)gemeenten: Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe en Kruiseke.
 

In totaal zullen wij ongeveer 2.500 woningen verhuren en beheren.
De bedoeling is dat je als huurder van deze fusie geen last hebt. Meer

zelf, het is de bedoeling dat je er weinig of niets van zal merken.
 

Momenteel wordt alles verder uitgewerkt met de betrokken
gemeentebesturen en zal hier binnenkort ook meer info over gegeven

worden via een extra editie van ‘t !Mpulsje.
 

http://www.menen.be/


Bomen/ hagen onderhouden behoort tot de taak van de
huurder. TIP: laat de boom niet te groot worden en snoei hem
of laat dit regelmatig doen. Zo voorkom je grote kosten.
Plant struiken en planten minstens een halve meter van de
afsluiting. Bomen moeten op twee meter van de afsluiting
staan.
Plant geen woekerende en/of klimmende planten in de tuin
zoals bamboe, klimrozen, klimop, clematis,...
Het herinrichten van je tuin (plaatsen terrasverharding,
tuinhuisje, siervijver, windbeschutting en/of extra afsluitwanden,
afdak) is alleen toegelaten als je hiervoor een schriftelijk
akkoord kreeg van de verhuurder. Als je niet beschikt over de
juiste vergunningen/aanvragen kan !Mpuls vragen om de
uitgevoerde werken op jouw kosten terug af te
breken/verwijderen.
Verharding in de voor- en achtertuin is niet toegestaan.

Het onderhouden van je tuin behoort tot de
huurdersverplichtingen.

Hieronder vind je een overzicht van wat wel of niet mag in de tuin:

Werk je mee aan een mooie en veilige buurt?

Vanaf nu vragen wij dat er enkel nog witte
glasgordijnen gehangen worden en eventueel witte
overgordijnen. Folie en andere systemen blijven niet
toegelaten. Dit werd opgenomen in het intern
huurreglement en is van tel voor zowel huidige als
nieuwe huurders. 
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onderhoud tuin

Werkt één van je rookmelders niet meer? Ga na of je een
rookmelder hebt met een vervangbare of niet-vervangbare
batterij:

Vervangbare batterij? Je moet zelf nieuwe batterijen
plaatsen. Werkt je rookmelder daarna nog steeds niet? Neem
contact op met de wachtdienst elektriciteit 
(0460 96 27 59), zij komen een nieuwe rookmelder plaatsen.

Niet-vervangbare batterij? Neem contact op met de
wachtdienst elektriciteit (0460 96 27 59), zij komen een nieuwe
rookmelder plaatsen.

Geen rookmelder op elk verdieping? Neem contact op met
de wachtdienst elektriciteit (0460 96 27 59), zij komen een
nieuwe rookmelder plaatsen.

afspraken rond gordijnen

Groene tuindraad van 1m20 wordt voorzien door de
woonmaatschappij.
Hang geen groene doeken, rieten matten of andere materiaal
aan de tuindraad. Groene linten die je moet invlechten, laten
we wel toe.
Het plaatsen van een houten tuinomheining moet altijd
aangevraagd worden. Herstellingen en kosten zijn ten laste
van de huurder. 

We geven ook nog eens ons intern reglement mee rond
tuinafsluitingen:

Bij een jaarlijks huisbezoek van één van onze
huurdersbegeleiders zullen bovenstaande zaken
gecontroleerd worden. Zijn er zaken niet in orde, dan kan er
een opvolghuisbezoek ingepland worden. 

         Alle bovenstaande zaken en andere zaken rond
onderhoud/technische mankementen zijn terug te vinden in de
ZIEZO Brochure. Deze maakt ook deel uit van het intern
reglement. Is iets niet duidelijk? neem contact op met dienst
patrimonium van !Mpuls. 
 

Rookmelders in de woning zijn verplicht, en maar goed ook.
Woningbranden eisen nog elk jaar tientallen mensenlevens.
Meer nog dan vuur, maakt vooral rook slachtoffers. Met een
rookmelder word je snel gewaarschuwd bij een brand. !Mpuls
voorziet op elke verdieping van je woning (kelder, gelijkvoers, 1e
verdieping, 2e verdieping, zolder) een rookmelder. Stof je
rookmelders regelmatig af en test ze maandelijks door op de
testknop te drukken.

rookmelders
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Betaling van de huur

!Mpuls zet in op communicatie

Sms-berichten worden vaker en sneller gelezen dan
bijvoorbeeld een e-mail. 
We kunnen makkelijk een specifieke groep mensen
bereiken. 
We sturen zonder veel verlies van tijd een korte
persoonlijke boodschap door.

Om onze huurders zo goed mogelijk te informeren blijven wij
zoeken naar middelen om jullie makkelijker en efficiënter te
bereiken. Sinds april 2022 gebruiken wij de SMS tool
‘RingRing’. 

Misschien ontvang je binnenkort zelf een sms’je van ons. We
sturen berichten ter herinnering van gemaakte afspraken,
betalingsherinnering en als oproep voor activiteiten. 

Waarom een SMS tool?

 

Gebruik je OGM-nummer bij betaling van je maandelijkse huur
Gebruik bij betaling van jouw maandelijks huur de gestructureerde mededeling die je kan terugvinden op je
berekeningsnota. Heb je deze niet meer? Contacteer verhuring@wm-impuls.be. 
De gestructureerde mededeling helpt ons om jullie betaling vlugger en correcter te kunnen verwerken. Het gebruiken
van de gestructureerde mededeling vermijdt herinneringen, kosten en misverstanden.

Hoe ziet een gestructureerde mededeling eruit?
Een gestructureerde mededeling kan je herkennen als volgend voorbeeld: +++123/4567/89100+++.

Hoe gebruik ik de gestructureerde mededeling?
De gestructureerde mededeling vul je in bij gestructureerde mededeling en niet bij vrije mededeling.

RING
RING



Tijdens de paasvakantie organiseerden we
‘Lentekrabbels’. Kinderen tussen 5 en 12 jaar waren
welkom om samen met ons te koken, knutselen en
spelletjes te spelen. 
We maakten er een superleuke namiddag van. We bakten
lekkere pannenkoeken en maakten gezonde
fruitbrochettes, het was echt smullen! Elk kind ging naar
huis met een zelfgemaakt paasmandje, dit mandje werd
bovendien gevuld met veel lekkers en voor elk kind een
verrassings-ei. 

Kind…

Het kind liep wat hulpeloos in dit eindeloze straatje van harde steen, op een
mistige donkere morgen, in een verscheurd kleedje en schreide een beetje.
Niemand hoorde het, zag het of wilde haar ook maar opmerken... 
Zo, is dit triestig genoeg? 
Willen we nu eens wakker worden, de schellen van onze ogen verwijderen en zien
wat er echt op onze wereld gebeurd? Worden wij gemanipuleerd of voelen wij ons
goed in ons klein eigen wereldje? Want zo veilig is het momenteel niet hé, alles
wordt wankel. Niet alleen onze veiligheid wordt twijfelachtig, zelfs WC papier zit
op de wip. 
Niet alleen ver van ons bed gebeuren erge dingen, de mistoestanden aan onze
voordeur zien we soms liever niet. Soms buren die reeds maanden op de pechstrook
van het leven geparkeerd staan. Kinderen die hulpeloos door dit eindeloze straatje
sukkelen en binnen enkele jaren alleen nog met een sprong in het duisten het leven
gaan intuimelen... waarvan we dan met een groot gebaar gaan beweren dat het niet
anders te voorzien was... of... hadden we er iets aan kunnen doen? Gelukkig
kunnen we nog allemaal wakker worden...

Klontje suiker

HUURDER AAN HET WOORD
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Lentekrabbels

2 maanden vakantie
De grote vakantie komt eraan, de scholen
sluiten voor 2 maanden hun deuren…
Kinderen zijn dus vaker thuis. 
In dit artikel geven we enkele tips om er
samen met de kinderen een super toffe
zomervakantie te maken! 

Speelstraat Veurnestraat Menen
In de Veurnestraat zijn kinderen deze
zomer elke dag welkom tussen 13u en
20u. Samen met andere kinderen kan
er gespeeld worden in een autoluwe
omgeving. Op dinsdag 19 juni voorzien
wij een leuke activiteit voor de
aanwezige kinderen. Hou zeker onze
Facebookpagina in het oog voor meer
informatie. 

Ga op schattenjacht in de tuin
Verstop verschillende opdrachten in
de tuin of woning (bv. rekensom
maken, koprol doen). Per volbrachte
opdracht krijgen de kinderen een
puzzelstuk. Met deze puzzelstukken
kunnen de kinderen een foto maken,
die toont waar de schatkist verstopt
ligt. Daarin zit vervolgens een
verrassing.

Maak een kamp en kampeer!
Laat de kinderen in de tuin of woning
een kamp maken met dekens, kussens,
tenten,… Het wordt pas helemaal leuk
als de kinderen vervolgens een nachtje
slapen in hun zelfgemaakte kamp!

Warm weer? Waterspelletjes!
Waterspelletjes kunnen makkelijk in de
tuin of op een pleintje in de buurt
gespeeld worden. Enkele leuke
waterspelletjes zijn: 
-autootjesrace : Geef elk kind een klein
speelgoedautootje en een
waterpistool. De kinderen moeten hun
autootje aandrijven door er water
tegenaan te spuiten.
-Flessenvoetbal: Geef elk kind een
plastic fles gevuld met water. Deze
flessen worden op de grond gezet.
Vervolgens proberen ze met een bal
elkaars fles om te gooien. Als een fles
valt, loopt er water uit. Het kind moet
dan eerste de bal terughalen en dan
snel zijn fles weer overeind zetten. Wie
kan zijn fles het best verdedigen? 

-Sponstikkertje: Maak van tikkertje een
waterspelletje, de tikker krijgt een natte
spons en moet hiermee de anderen
tikken. Waterpret gegarandeerd! 

Opgelet - hou wel rekening met de
weeromstandigheden en eventuele
waterschaarste. 

Wat nu gedaan?!
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Vanaf juni hebben wij 44 nieuwe woongelegenheden
die we zullen verhuren aan alleenstaanden en gezinnen.
Deze appartementen beschikken over de nieuwste
technieken. Woonmaatschappij !Mpuls zet dus volop in
op bouwen en aankopen van energiezuinige woningen.

werfnieuws: nieuwe appartementen in de Kersenlaan & Kortrijkstraat

Op 25 mei 2022 vond de feestelijke opening van de
Goede Hoop in de Kortrijkstraat plaats. Het bestuur
van !Mpuls, de aannemers en een aantal collega's
waren aanwezig.  

Er werden 24 appartementen aangekocht in de
Kortrijkstraat. Dit zijn appartementen met 1 of 2
slaapkamers. Het is ons eerste gebouw met
zonnepanelen!

Kortrijkstraat (De Goede Hoop)

Opleidingsdag VMSW
Op vrijdag 6 mei trokken de medewerkers van !Mpuls
richting Antwerpen voor het jaarlijkse woonforum. Het
woonforum is een studiedag die georganiseerd wordt
door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Er
kwamen verschillende thema’s aan bod: armoede, klimaat
en de geplande fusies van de woonmaatschappijen. 
Het woonforum was voor ons een leerrijke dag.

In de Kersenlaan is de laatste fase van de bouw klaar,
fase 4. In deze fase werden 20 appartementen
gebouwd. Er zijn 10 appartementen voorbehouden
voor levenslang wonen. Dit zijn woongelegenheden die
geschikt zijn voor personen die gebruik maken van een
rolstoel, of een beperkte stapfunctie hebben. Alle
appartementen in de Kersenlaan beschikken over
vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp. 

Op 4 mei 2022 was er een kijkmoment voor  alle
huurders. Ze konden een kijkje nemen in hun
appartement dat nog in de afwerkingsfase zat. Ze
kregen uitleg over alle technieken. Iedereen was alvast
zeer enthousiast. 

Kersenlaan (Fase 4)



Nu Corona eindelijk zo goed als achter ons ligt, konden
onze huurdersbegeleiders eindelijk weer
bewonersvergaderingen organiseren. In volgende
buurten werd reeds een bewonersvergadering
georganiseerd: Nieuwe Tuinwijk, Centrum Menen, Lauwe,
De Barakken en Ons Dorp.

In september is het de beurt aan Ter Beke, Groenhof,     
 ’t Vosken en Rekkem. De huurders van deze wijken
ontvangen hiervoor eind augustus nog een uitnodiging. 

Het is als huurder heel interessant om aanwezig te zijn
op deze bijeenkomsten, je maakt hier kennis met jouw
aanspreekpunten in de buurt, leert de buren kennen en
krijgt uitleg over de werking van de woonmaatschappij.

Verslagen van de vergaderingen zijn steeds terug te
vinden op onze website.

Onze kantoren zijn 
gesloten op:

Maandag 11 juli 2022
Donderdag 21 juli 2022
Vrijdag 22 juli 2022
Maandag 15 augustus 2022
Vrijdag 16 september 2022

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

laatste nieuwtjes! 

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

Woonmaatschappij !Mpuls 

in beeld

Studio !Mpuls op JESS FM

Breng je huisdier mee naar het werk

!Mpuls op woonforum 2022

Lentekrabbels

Feestelijke opening Goede Hoop

Bewonersvergaderingen


