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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

We beleven drukke tijden binnen !Mpuls, SVK Woonsleutel en De
Leie om de fusie klaar te krijgen. Hierbij stellen we steeds ‘de
huurder’ centraal. Zo werken we aan zitdagen in iedere gemeente.
Meer nieuws volgt later. Ook beginnen we binnenkort terug aan de
opmaak van onze activiteitenkalender voor 2023, deze ontvangen
jullie bij de volgende huurderskrant. Dit najaar staat er nog de
activiteit ‘!Mpuls bakt er op los’ gepland, meer hierover op de
laatste pagina. 

Sonny Ghesquière 
 Directeur 

Woonmaatschappij !Mpuls

W
oordje v
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n

 de directeur

Wij zijn nog steeds op zoek naar huurders met een straf
verhaal, opmerkelijke hobby, spectaculaire verzameling,…
Heb je bijvoorbeeld een heel uitgebreide postzegel collectie,
maak je zelf de mooiste wenskaarten of wandelde je ooit te
voet naar Santiago de Compostella?

Laat het ons zeker weten en wie weet sta jij binnenkort te
pronken in ons huurderskrantje!

We kijken er naar uit om jullie unieke verhalen te mogen
horen en neerpennen in ons huurderskrantje.

Oproep!

welkom!

Deze maand verwelkomen we maar liefst 4 nieuwe
collega’s! Dit in het kader van de fusie die eraan zit
te komen. 
Joost zal Team Verhuring versterken, Lisa-Marie
vervoegt het Sociaal Team - Amber en Maika zal je
binnenkort kunnen ontmoeten aan ons nieuw
onthaal.



Huurdersadviesraad 7 juli 

Groenonderhoud
Burenruzies
Gebruik van QR-codes
Huurderskrant

Op donderdag 7 juli organiseerden we opnieuw een huurdersadviesraad (=HAR). In totaal waren 15 leden van
onze huurdersadviesraad aanwezig.  

Op de agenda stonden volgende punten:

Bij de uitnodiging van deze huurdersadviesraad ontvingen de leden enkele invulstrookjes over de thema’s die
aanbod kwamen in de groepsdiscussie. Er werd gevraagd aan hen om over deze thema’s enkele suggesties te
doen die wij kunnen meenemen in onze dagelijkse werking. Vanuit de verschillende antwoorden ontstond
een open dialoog. 
Tijdens het tweede deel van deze huurdersadviesraad kwam wijkinspecteur C. Lecoutere een uiteenzetting
geven over de werking van de wijkinspecteurs. Dit was een zeer interessante toelichting die geapprecieerd
werd door onze leden. Er werden enkele vragen gesteld over het optreden bij burenruzies, de wijkinspecteur
gaf op alle vragen antwoord.

Gekriebel...?

Ik zat op een min of meer zwoele avond eigenlijk te
doezelen in de tuin, voelde een gekriebel op men arm en
zie: een vliegje probeerde door de haren zijn weg te
vinden. Lang geleden probeerden ze dat ook door mijn
borsthaar, die ik trouwens nooit heb gehad maar
iedereen zijn fierheid he. De vliegenmepper lag op enige
afstand, maar dat wou ik haar of hem niet aandoen.
Ik keek naar de lelies in volle bloei, de zalige rozen, de
rozemarijn, de salie en rook de geur van de lavendel. Het
gekriebel zat er nog altijd, zijn vleugels zaten verstrikt in
dat nu toch nutteloze gedoe. De hond en die heet
Maurice lag zalig te soezen, je mag hem aaien maar niet
altijd. En als de kilte van de avond de hitte van de dag
verdoezeld, het geluid van de autostrade aan het
wegsmelten is, denk dan even aan het respect dat we
elkaar verschuldigd zijn. Het vliegje zat er nog altijd, ik
heb het uit zijn lijden verlost maar niet door het dood te
meppen, zijn uitslaande papieren vleugels toonden dat er
nog hoop is.

Klontje suiker
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wat werd besproken?



Op jouw berekeningsnota kan je de huurlasten zien staan. Dit zijn vaste kosten die doorgerekend moeten worden aan
de huurder, dit zit dus in jouw maandelijkse te betalen huurprijs. 

Wat zijn huurlasten en hoe worden deze berekend?

Welke huurlasten zijn er? 

De huurlasten die kunnen aangerekend worden bij
appartementsgebouwen zijn reiniging
gemeenschappelijke delen, onderhoud blusapparaten,
nutsvoorzieningen en onderhoud liften. 
Huurlasten zoals onderhoud centrale verwarming/
warmwaterboiler en vervangen van water-ontkalkers
worden aangerekend bij alle huurders. 
Evenals de ‘algemene kosten’ zoals bijvoorbeeld een
deel van de werkings- en administratiekosten. 
Ook groenonderhoud is een huurlast die aangerekend
wordt in Menen alsook de brandverzekering voor het
gebouw verrekend wordt als huurlast per huurder. 
SVK-huurders kunnen ook water, gas, elektriciteit en
soms syndic als huurlasten hebben. 

Hoe berekent !Mpuls deze vaste kosten?
 
Ieder jaar worden alle facturen van deze vaste kosten
verzameld. Deze kosten worden bekeken volgens wijk,
adres, appartementsgebouw, enz… 
Sommige kosten zijn voor iedere huurder gelijk zoals bv.
onderhoud centrale verwarming. Andere kosten zijn
afhankelijk per gebouw of wijk zoals bijvoorbeeld
reiniging gemeenschappelijke delen per
appartementsgebouw of zoals groenonderhoud per wijk.
Deze facturen worden verdeeld over het aantal
woningen en verdeeld over 12 maanden, zodat we
komen aan een maandelijks te betalen kost. 

Verdichting Geerbodewijk

In het najaar start fase 1 van het
verdichtingsproject voor de
Geerbodewijk (Wervik). Het gaat
om vervangingsnieuwbouw van 9
naar 18 woningen. Het worden
duplexwoningen met 1
slaapkamer. De gelijkvloerse
woningen zullen rolstoel-
toegankelijk zijn. De woningen
zullen beschikken over een
terras of tuinzone. 

3D-beeld + foto's hebben betrekking op de
woningen gelegen in de Gosserieslaan 53-59 (van
4 naar 8 woningen)
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LAST VAN OVERLAST?

Volgende zaken kan jij ondernemen: 

Mensen spreken mensen: Praat met de buur die
overlast veroorzaakt. Jullie kunnen eventueel tot
een akkoord komen.

Spreek met jouw wijkagent: Als de overlast zich
vaak overdag voordoet, kan je jouw wijkagent
hierover aanspreken. De wijkagent kan in
gesprek gaan met de buur en kan ervoor zorgen
dat men regelmatig patrouilleert om de overlast
vast te stellen. 

Bel 112: Gaat het om nachtlawaai (= alle geluid te
horen tussen 22u en 7u vanaf de openbare
weg)? Dan bel je best de politie op, als in gesprek
gaan met je buur geen resultaat oplevert. De
politie kan geluidsoverlast vaststellen en in
gesprek gaan met de bewoner. 

Bel !Mpuls: Breng jouw woonbegeleider van het
Sociaal Team (056 52 72 79) op de hoogte van de
overlast. Als meerdere buren regelmatig
meldingen van overlast maken van dezelfde
huurder, wordt er vanuit het Sociaal Team een
dossier opgesteld. Breng ons zeker op de hoogte
als politie-interventie noodzakelijk was. Na het
verzamelen van deze informatie kan een
verzoekschrift tot uithuiszetting aangevraagd
worden in het Vredegerecht. 

Opgelet! 
Zo’n procedure vraagt veel tijd en heel wat
bewijsmateriaal!
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Wat? Vanaf 1 januari 2023 zullen inwoners van Menen,
Wevelgem en Wervik hun groenten-, fruit-, keuken- en
tuinafval apart kunnen laten inzamelen in rolcontainers
aan huis. 

Waarom? Dit moet de hoeveel restafval doen
verminderen.

Wanneer? De ophaling zal tweewekelijks gebeuren.

Meer info? www.mirom-menen.be/gft/

GFT?!

Dit kan jij doen!

Het GAS-reglement of het lokaal-politiereglement
stelt dat er geen overmatig rumoer kan zijn
tussen 22u en 7u. In de Algemene
Politieverordening van Menen staat te lezen dat
het verboden is geluid, gerucht of rumoer te
veroorzaken zonder rechtmatige reden of zonder
noodzaak wanneer dit de rust van de inwoners in
het gedrang brengt. Er wordt dus verwacht dat
elke burger zowel overdag als ’s nachts rekening
houdt met zijn buren. 
Ondanks deze zaken vrijwel algemeen geweten
zijn, is dé bron van burenklachten nog steeds
geluidsoverlast. Ervaar jij geluidsoverlast?



6 tips voor een schoon en opgeruimd huis: 

1.    Plan je opruimacties in.
Wie concrete plannen maakt, is eerder geneigd ze uit te voeren. Kies een
moment waarop je genoeg energie hebt.

2.    Geen idee waar te beginnen?
Een van de belangrijkste tips als je je huis wilt opruimen: deel de klus op.
Niet de hele keuken in één keer, maar eerst de bestekbak, dan een
kastje… Doe kleine beetjes, bijvoorbeeld 30 minuten per dag.

3.    Begin met een ruimte die je dagelijks gebruikt.
Bijvoorbeeld de hal, keuken of woonkamer. Dan zie je het effect van je
werk.

4.    Bedenk bij elk voorwerp: wil ik het houden of wegdoen?
Handige vragen daarbij zijn: hoeveel heb ik er al van, en is dat genoeg?
Heb ik tijd om het te gebruiken of te lezen? Heb ik dit het afgelopen jaar
gebruikt? Is het van goede kwaliteit? Zou ik het opnieuw kopen als ik het
niet had?

5.    Wil je iets houden? Bedenk in welke categorie het hoort én waar.
Iedere categorie hoort. Vermijdt een categorie: ‘nog over na te denken’. 
Bijvoorbeeld keukenspullen, toiletproducten, spelletjes, kleding… Let erop
dat je niet te veel categorieën maakt. Zet de gesorteerde spullen meteen
op de juiste plaats.

6.    Opruimen is hard werken; bedenk waarmee je jezelf wilt belonen.
Een lekker bad, naar de film, een uitgebreide lunch…
(Psychologiemagazine, 2020)
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Heb jij ook een inboedelverzekering?
Een inboedelverzekering dekt de mogelijke
schade aan jouw spullen zoals meubels,
gordijnen, keukengerief, audio- en
videoapparatuur,…  veroorzaakt door brand,
storm, diefstal enzovoort.

Het is een schadeverzekering die onder de
brandverzekering valt. Woonmaatschappij !Mpuls
zorgt altijd voor de brandverzekering van het
gebouw. 

OPRUIMEN: zo pak je dat aan!

Wij vragen dat je dus zelf nog een
inboedelverzekering aangaat bij een
 verzekeringsmakelaar.

Kreeg je goedkeuring om verfraaiings - of
verbouwingswerken uit te voeren zoals het
plaatsen van een tuinhuis ? Laat dit dan zeker ook
opnemen in je inboedelverzekering. 
Opgelet, voor de SVK-huurders is dit niet van tel - hier moet
alles met toestemming van de eigenaar gebeuren!
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Maak je woning winterklaar
De dagen worden korter en de temperatuur begint te dalen, binnenkort is koning winter terug in het land. Hoog tijd
om je woning winterklaar te maken!

Onderhoud voortuintjes*

Vanaf maart tot eind oktober worden de voortuintjes om de 2 weken gemaaid
In totaal zijn er 16 maaibeurten per jaar
De maaibeurten zijn sterk afhankelijk van het weer
Staat het gras vroeger hoog? Geen nood, laat de natuur zijn gang gaan
Struiken worden 2 x per jaar gesnoeid
De voortuinen worden enkel in Menen gemaaid
De kosten voor dit onderhoud zitten verrekend in de huurlasten

Op de meeste plaatsen in Menen onderhoudt de firma Veerkracht 4 het groen.
Enkele handige weetjes hierover:

*Bovenstaande is enkel van tel voor de huurders in Menen waar Veerkracht 4 momenteel al aan de slag is - dit geldt ook niet
voor SVK-huurders. 

Voor verdere vragen of meldingen hieromtrent kan je terecht bij
technischedienst@wm-impuls.be

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. 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-het-zelfzaak. Ontstof ook
regelmatig de radiatoren, want stof zorgt voor
warmteverlies en onaangename geurtjes.

3. 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.

4. 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 5 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.



Onze kantoren zijn 
gesloten op:

maandag 31 oktober 20202
dinsdag 1 november 2022
woensdag 2 november 2022
vrijdag 11 november 2022
maandag 26 december 2022 t.e.m.
maandag 2 januari 2023

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

laatste nieuwtjes! 

Woonmaatschappij !Mpuls 

in beeld

Verbouwingsgekte op het werk

Caffee Camionette

Verbouwingen kantoor

Speelnamiddag op het vredesplein

Afbraak Olmenlaan/Acacialaan

hey, hoe is't?
Heb je nood aan een babbel, een luisterend oor? Heb je
individuele, gezins- en/of relatieproblemen? 
Het CAW staat voor je klaar!

De medewerkers van het CAW zijn elke weekdag
bereikbaar tussen 9u en 17u.

Je kan vrijblijvend contact met opnemen op het
GRATIS nummer 0800 13 500.

 

Ook wanneer je geen belkrediet hebt, kan je bellen.
Bovendien verschijnt de oproep niet op je factuur. 


