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WIJ ZIJN OP ZOEK...
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Beste huurder

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering over de werkingsgebieden
waarbinnen de Sociale Huisvestingsmaatschappijen moeten werken.
Concreet wil dat zeggen dat !Mpuls Menen, een deel van SHM De Leie Wervik, een
deel SVK Woonsleutel Ieper en een aantal woningen van het Vlaams Woningfonds
samen worden ondergebracht in een nieuwe woonmaatschappij: !Mpuls Menen-Wervik
De nieuwe woonmaatschappij zal ongeveer 2600 woningen verhuren en beheren en zal
actief zijn in de volgende (deel)gemeenten: Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe en
Kruiseke.
De centrale diensten van !Mpuls Menen-Wervik zullen ondergebracht worden in de
Volkslaan 302/0201 te Menen, het huidige kantoor van !Mpuls. Het kantoor van De Leie
zal verder gebruikt worden voor zitagen, ook zal er gewerkt worden met zitdagen in
de andere deelgemeenten.
De huidige (kandidaat)- huurders zullen niet veel merken van deze fusie. Wel is het zo
dat we via verschillende activiteiten en acties ook verder proberen om alle huurders
te betrekken binnen onze werking. Zo gaan we in Wervik ‘caffee camionette’
organiseren, maar ook bewonersvergaderingen, huurdersadviesraden, introduceren
we contactpunten in de wijken, …..
Het is dus de bedoeling om de huurders blijvend centraal te plaatsen.
De eigenlijke fusie is voorzien voor eind dit jaar, iedereen wordt verder op de hoogte
gehouden via de huurderskrant en andere kanalen. 

Sonny Ghesquière
Directeur
Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik



Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik heeft een goed draaiende
facebookpagina. Hierop posten we wekelijks nieuws en berichten die voor jou
als huurder interessant kunnen zijn. Ook zie je af en toe een glimp van onze
werking achter de schermen. Je kan ons terugvinden op facebook onder
‘Woonmaatschappij !Mpuls’.

Onze woonbegeleiders hebben eveneens een eigen facebookprofiel. Jouw
woonbegeleider vind je terug als ‘NAAM + woonbegeleider Impuls’. Bv. Yara
woonbegeleider Impuls. Let op! Onze woonbegeleiders bekijken niet dagelijks
alle berichten of meldingen op facebook. Heb je een dringende vraag? Neem
dan contact op via 056 52 72 79 of via mail: socialedienst@wm-impuls.be
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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 huurcontract raadplegen

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 huurdersportaal. 

Wat kan je allemaal doen op het huurdersplatform?

De woonbegeleiders 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! 

De huurders van De Leie en het SVK zullen hiervan gebruik kunnen maken vanaf
01/01/2023.

Het huurdersportaal,
al jouw documenten
op 1 plaats!

Neem zeker eens een kijkje op onze website www.wm-impuls.be. Als huurder kan je er een heleboel informatie
terugvinden. Je kan een technische melding doorgeven, jou inschrijven voor een andere sociale huurwoning en als
kandidaat-huurder jouw plaats op de wachtlijst raadplegen. 

!Mpuls Menen-Wervik
op het 

Volg jij ons al op facebook?
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Op onze brieven is er altijd een klein mannetje te zien, dit
mannetje draagt de naam ‘!Mpulsje’. Het !Mpulsje zorgt
ervoor dat jij als huurder makkelijker weet bij wie je
terecht kan met vragen over jouw ontvangen brief. 

Hieronder een overzichtje van al onze !Mpulsjes en hun
betekenis.

MAAK KENNIS MET ONZE

Je vindt mij terug 
op algemene 

brieven

Je vindt mij terug 
op algemene 

brieven

Je vindt mij terug 
op brieven van 

woonbegeleiders
zoals huisbezoeken

Je vindt mij terug 
op  brieven

van het technisch team

Je vindt mij terug 
op  brieven
rond jouw
verhuring Je vindt mij terug 

op  brieven
over oa. je inschrijving 

voor een andere
woning

Onze toekomstige woonbegeleiders zijn Fien, Miet, Arne,
Céline & Lisa-Marie, zij worden bijgestaan door
teamcoach Yara die ook woonbegeleiding doet. Onze
woonbegeleiders zijn jouw aanspreekpunt voor
problemen van sociale aard. Ze staan jou bij wanneer je
hulp nodig hebt en nemen een doorverwijzende rol op. 

Hun hoofdtaak bestaat uit het uitvoeren van
huisbezoeken. Jaarlijks hebben wij als woonmaatschappij
namelijk het recht om de woning te bezoeken. Tijdens
het bezoek worden er foto’s gemaakt en luisteren we
naar vragen. Technische problemen worden na het
huisbezoek telkens gemeld aan ons technisch team.

Merken we tijdens het huisbezoek dat het onderhoud
van de woning of tuin niet in orde is? Dan hebben wij het
recht om verschillende opvolgbezoeken in te plannen.
Samen met de huurders maken de woonbegeleiders
duidelijke afspraken naar het onderhoud toe.

Dit leidde al tot meerdere succesverhalen. Zo hebben
we bijvoorbeeld een huurder waarvan we aanmelding
deden bij team Anzoh en die nu heel wat stappen
vooruit heeft kunnen nemen in zijn leven. 
Hij woont nu gezellig, heeft meer zelfzorg, iedere middag
komt het OCMW met een warme maaltijd,...

Naast het uitvoeren van jaarlijkse huisbezoeken, zijn
onze woonbegeleiders vaak in de weer met het
organiseren van activiteiten om de participatie van onze
huurders te bevorderen. Om de 2 weken trekken we
erop uit met Caffee Camionette, tweemaal per jaar
worden er bewonersvergaderingen georganiseerd, de
huurdersadviesraad komt 4x per jaar samen en in de
vakanties organiseren we een leuke activiteit voor de
kinderen. Door sterk in te zetten op deze
huurdersparticipatie willen we dichter staan bij jullie als
huurder. Zo weten wij ook wat er echt leeft in de wijken.

Tot binnenkort! 

!Mpulsjes woonbegeleiders



Als wijkbuddy heb je sociale voeling met jouw wijk 
Je bent hét aanspreekpunt voor de huurders
Je bent bereid om te luisteren naar wat er leeft in jouw wijk,

Samen gaan wij hiermee dan aan de slag

De huurdersadviesraad komt zo’n 4x per jaar samen
Tijdens bijeenkomsten mogen huurders hun eigen mening inbrengen over onze werking en bespreken we
belangrijke onderwerpen

Onze Woonmaatschappij heeft al enkele jaren een goed uitgewerkte bewonersparticipatie. Zoveel als mogelijk
proberen we onze huurders te betrekken bij onze dagelijkse werking. We doen dit via wijkbuddy’s en de
huurdersadviesraad. Daarnaast organiseren we verschillende bewonersvergaderingen per jaar.

We zijn nog op zoek naar wijkbuddy’s voor verschillende wijken in Menen.
Ook in Wervik willen we het concept van wijkbuddy’s lanceren!

Wat doet een wijkbuddy?

       hoe de huurders zich voelen en wat !Mpuls voor hen kan betekenen

Ook voor onze huurdersadviesraad zijn we op zoek naar nieuwe leden!

Wat doet de huurdersadviesraad?

Kriebelt het bij jou om deel uit te maken van onze bewonersparticipatie? Neem dan contact op met het Sociaal
team via 056 52 72 79 of socialedienst@wm-impuls.be
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De aanvragers moeten minstens met 3 zijn.
Er kunnen maximum 2 activiteiten per jaar
gesponsord worden.
Het wijkfeestmoet georganiseerd 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
Menen-Wervik steeds uitgenodigd.
De financiële steun kan aangevraagd worden in
schijven van € 50,00, met een maximum van € 250,00.
Om een terugbetaling te bekomen zijn bewijsstukken
van de gemaakte kosten verplicht. Bewijsstukken
worden bezorgd maximaal één maand na de
organisatie van de activiteit of meteen bij keuze van
een gespreide betaling. 

Wist je dat Woonmaatschappij !mpuls  Menen-Wervik
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:

Subsidie wijkfeesten

Wij zijn op zoek… naar jou!

Afgelopen zomer maakten de bewoners van de
Veurnestraat gebruik van deze sponsoring en
organiseerde men zo’n twee maanden lang een gezellige
speelstraat. Ze krijgen er dit jaar van Stad Menen gebruik
van de Speelkeet bovenop.

Meer informatie kan je verkrijgen bij het Sociaal team. 
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Een kijkje in ons patrimonium

Kersenlaan - Menen Waterhoenstraat - Lauwe Steenland - Rekkem

Nieuwe Tuinwijk-Menen

Dronckaertstraat - RekkemGuido Gezellelaan - Menen



7Diederik Geerbodewijk - Wervik

Komenstraat- Wervik

Jean Verhaeghestraat -  Wervik Carre - Geluwe

Stampkotstraat - Geluwe

John Edenstraat - Kruiseke



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

laatste nieuwtjes! 

Caffee Camionette 
komt naar Wervik...

Vragen over de fusie? 

mail naar info@wm-impuls.be
of bel naar 056 53 27 99

Iedere 2 weken rijdt onze Camionette uit naar een bepaalde
wijk in ons patrimonium. 
De collega's van het Sociaal team bieden iedereen koffie aan.
Ook is er animatie voor de kinderen. De bedoeling van deze
bijeenkomsten is elkaar op een laagdrempelige manier te
leren kennen. 

Jullie moeten enkel zelf je koffietas meenemen.
Alle ingrediënten voor een gezellige babbel!

Waar en wanneer we langskomen zal je terugvinden op de
jaarkalender in het huurderskrantje die je op het einde van
dit jaar ontvangt.

Studio !Mpuls
Sinds kort zijn we elke tweede zondag van de maand
tussen 12.00 en 13.00 te horen op de lokale radio JESS
FM. In deze programmareeks kom je meer te weten over
de werking en de bewoners van !Mpuls Menen-Wervik.
Zowel medewerkers als huurders komen aan het woord. 

Veel luisterplezier! 

Dit najaar brengen we een nieuwe
huurderskrant uit. Daarin zal concreter
nieuws te lezen zijn over de zitdagen,

werking,... 
Toch al vragen? 


