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EEN HUISBEZOEK

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Het is zover! Sinds 15 november 2022 vormen !Mpuls,
De Leie en SVK Woonsleutel samen officieel !Mpuls
Menen-Wervik. Vanaf januari wordt iedereen gevestigd
in Menen en gaan we van start met de zitdagen. We zijn
er van overtuigd jullie nog beter van dienst te kunnen
zijn met onze nieuwe bezetting. 

Bij deze wil ik dan ook het bestuur en mijn
mederwerkers bedanken voor de zware maanden en
harde werk voorafgaand aan de fusie.

Deze krant staat volledig in het teken van de fusie. Je
komt hier alles te weten over de nieuwe werking.
Bewaar zeker de middenkatern met belangrijke
informatie.

Sonny Ghesquière 
 Directeur 

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik

W
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n

 de directeur

Woordje van de voorzitter

Woordje van de ondervoorzitter

Wie fusie zegt, zegt veranderingen. Als voorzitter van !Mpuls Menen-
Wervik zie ik dit als een voordeel. We kunnen van de 3 maatschappijen de
beste deeltjes nemen en tot een nog betere Woonmaatschappij groeien. Ik
wens iedereen veel succes met deze nieuwe start. 

Guy Blancke
 Voorzitter 

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik

Als ondervoorzitter van Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik ben ik
verheugd te zien dat de Woonmaatschappij grote moeite doet naar
bereikbaarheid voor de huurders toe, nu het hoofdkantoor in Menen zal zijn.
De zitdagen, activiteiten en Caffee Camionette zullen een laagdrempelige
manier zijn om iedereen te bereiken. 

Angelique Rommelaere
 Ondervoorzitter 

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik

Luister naar Studio !Mpuls op Jess FM
Elke 2de zondag van de maand 
tussen 12u00 en 13u00
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Wil je op de hoogte blijven van de laatste
nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook en
Instagram. Je kan ook steeds onze website
www.wm-impuls.be of het
huurdersplatform raadplegen. Hulp nodig?
Aarzel niet ons te contacteren.
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Voorstelling wijken

Rekkem 

 

Ons Dorp

't Vosken

Rusthof Ter Berken

E. Vandervelde

Ter Beke 

Groenhof

Laag Vlaanderen 

 

Nieuwe tuinwijkWervik

(uitgezonderd

Laag Vlaanderen)

Barakken

Centrum Menen

Geluwe

 

Sint - Janswijk

Céline & Ewout

Rik & Fien

Rik & Lisa-Marie
Brett & Arne

Ewout & Yara

Frank &
 Miet

Kruiseke 

 

Fien & EwoutFrank & Fien

Lauwe
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Voorstelling diensten

Team
onthaal &

administratie

Juridisch
team

Team
boekhouding

Team
eigenaars

Team
kandidaten

Team 
verhuring

Technisch
team

Sociaal
team

        

        

        

        

        

        
Als je vanaf januari onze kantoren
binnenstapt zal je een volledig nieuw
onthaal terugvinden aan je linkerkant.
Amber en Maika zullen jullie daar met
plezier verder helpen. 
Ze zullen vanaf nu ook alle telefoontjes
aannemen en jullie doorverbinden met de
correcte dienst. 

We wensen hen veel succes!

Nieuw: 
een eigen onthaal!

Bij een nieuw begin hoort een nieuw logo. Het is
een combinatie geworden van het huisje van het

logo van De Leie en het orgineel logo van !Mpuls. Dit
aangevuld met de werkingsgebieden.



5

Zitdagen

Hoofdkantoor !Mpuls
Het hoofdkantoor van !Mpuls Menen-
Wervik is gevestigd in de 

Volkslaan 302/0201 in Menen
Daarnaast komen we 2x per maand langs
bij jou in de buurt, in de vorm van
zitdagen. 

Sociaal Huis - Nieuwstraat 81 - Wervik
elke 2de en 4de donderdag 

tussen 10u00 en 12u00

De Kier - Gosserieslaan 4 - Wervik
elke 2de en 4de donderdag 

tussen 13u00 en 15u00

De Knippelaar - Hoogland 16 - Kruiseke
elke 1ste en 3de dinsdag
tussen 10u00 en 12u00

De Spie - Beselarestraat 1 - Geluwe
elke 1ste en 3de woensdag

tussen 10u00 en 12u00

Het Dorpshuis - Plaats - Rekkem
elke 2de en 4de dinsdag
tussen 13u00 en 15u00

Het Applauws - Kon. Astridlaan 44 - Lauwe
elke 2de en 4de dinsdag

tussen 10u00 - 12u00

Op onderstaande momenten en locaties kan je als (kandidaat) huurder terecht bij een
medewerker van !Mpuls Menen-Wervik. Dit kan zijn voor afgifte van documenten of vragen.
Opgelet: voor inschrijvingen, opzeggen, toekeningen, .... moet je eerst op voorhand bellen
voor een afspraak zodat de juiste medewerker je ter plaatse te woord kan staan. 



Jaarlijks hebben wij als woonmaatschappij het
recht om onze verhuurde woningen te
bezoeken. Onze woonbegeleiders gaan
hiervoor dagelijks op pad. Een huisbezoek
wordt altijd per brief, telefonisch of per mail
aangekondigd. 
Past de voorgestelde datum en tijdstip van het
huisbezoek niet? Neem dan contact op voor
een nieuwe afspraak. 
In de aankondigingsbrief van het huisbezoek
staat vermeld met welke zaken je rekening
moet houden voor het huisbezoek. 
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EEN huisbezoek

Dan hebben wij als woonmaatschappij het recht om verschillende vervolgbezoeken in te plannen.
Samen met de bewoner stelt de woonbegeleider haalbare doelstellingen op (bijvoorbeeld: maai het
gras). Wanneer er na enkele huisbezoeken geen vooruitgang merkbaar is, kunnen wij hulp
inschakelen van meer bevoegde organisaties zoals bijvoorbeeld het Centrum Algemeen
Welzijnswerk (CAW). In uitzonderlijke gevallen kan er overgegaan worden tot een minnelijke
schikking of procedure ten gronde bij het vredegerecht. 

Een huisbezoek duurt meestal zo’n 15 à 20
minuten. Tijdens het huisbezoek bekijkt de
woonbegeleider de volledige woning en neemt
men ook foto’s. Deze foto’s zijn bestemd voor
intern gebruik en kunnen helpend zijn bij
technische meldingen in de toekomst. 
Na het bezichtigen van de woning wordt er tijd
vrijgemaakt om te luisteren naar vragen die jij
als bewoner hebt. Technische meldingen
worden steeds doorgegeven aan ons technisch
team na het huisbezoek. 

Waarom een huisbezoek? Hoe verloopt een huisbezoek?

Wat als het onderhoud van mijn tuin of woning niet in orde is?



Heb je ook interesse om je betaling van de huur via 
een domiciliëring te laten lopen?  Vul de strook hiernaast in en bezorg
deze aan boekhouding@wm-impuls.be of stuur ze op naar ons kantoor.

Een bestendige/permanente opdracht is een
opdracht die jij zelf geeft aan de bank om de
maandelijkse  huur over te schrijven aan
!Mpuls Menen-Wervik. Wijzigingen gebeuren
telkens door jou zelf. 
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Onze woonbegeleiders 
komen langs bij jou in de wijk 

voor een gezellige babbel
(wanneer en waar? zie jaarkalender)

Je hoeft zelf nooit meer naar de bank te
gaan, een aanpassing in de huurprijs
gebeurt automatisch
Je wordt op de hoogte gebracht per brief
Betalingen gebeuren (als er voldoende
provisie is) steeds op tijd

Je kiest zelf
wanneer de huur
wordt gestort aan
!mpuls Menen-
Wervik (Let op:
wel voor de 10de
van de maand).

Domiciliëring
Bij !Mpuls Menen-Wervik beschik je over de mogelijkheid om je huur te betalen via een domiciliëring. 

Veel huurders vragen zich af wat het verschil is tussen een domiciliëring en een bestendige opdracht. Wij leggen
het eventjes voor je uit:

Een domiciliëring is een opdracht dat !Mpuls
Menen-Wervik geeft aan de bank om de huur
over te schrijven aan !Mpuls Menen-Wervik
elke 7de van de maand. Dit mits toestemming
van de huurder.

Bij een wijziging
aan de huurprijs
moet je telkens zelf
het bedrag
aanpassen bij je
bank.
Kans op foutieve
betalingen, te laat
betalen of vergeten
betalen is groter.

Domiciliëring Bestendige opdracht

Caffee Camionette

Met animatie voor kinderen!



  Voor wie?

Dinsdag 10/01/2023
17u00-19u00

Allegro 
Volkslaan 302

 Menen

Alle huurders van de Nieuwe Tuinwijk,
St. Janswijk, Ons Dorp, E. Vandervelde

en Rusthof Ter Berken

Donderdag 12/01/23
17u00-19u00

't Applauws
K. Astridlaan 44

Lauwe
Alle huurders van Lauwe

Dinsdag 17/01/23
17u00-19u00

Dorpshuis
Plaats 30
Rekkem

Alle huurders van Rekkem

Donderdag 19/01/23
17u00-19u00

Allegro
Volkslaan 302

 Menen

Alle huurders van centrum Menen,
Barakken, 

Ter Beke, Groenhof en 't Voske

Dinsdag 24/01/23
17u00-19u00

Forum 
Speiestraat 16

 Wervik
Alle huurders van Wervik 

Donderdag 26/01/23
17u00-19u00

Forum 
Speiestraat 16

 Wervik
Alle huurders van Wervik 

Dinsdag 31/01/23
17u00-19u00

GC Gilwe
 Wervikstraat 3

Geluwe
Alle huurders van Geluwe en Kruiseke

!Mpuls        2023

Naam:..............................................................................
Adres:..............................................................................
Ik wens mij in te schrijven voor het infomoment van .............................................................(vul datum in) 
in .......................................................................................................................................................(vul locatie in)
Ik kom met ............. personen (vul aantal personen in)

Inschrijven is verplicht. Vul onderstaande strook in en bezorg deze terug aan !Mpuls Menen-Wervik
of mail naar onthaal@wm-impuls.be ten laatste 1 week voor het infomoment.

Dit voorjaar klinken we met jullie op 2023. 
Programma: infomoment met daarna een hapje en een drankje.

Trekking cadeaubonnen
Attentie voor elk gezin


