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Klaar voor nieuwe
woningen:
Bevelschrans
in Nijlen
Tussen de Kiezelweg en de Kardinaal Cardijnstraat in Bevel
staan 11 nieuwbouwwoningen klaar. Drie daarvan zijn
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De woningen liggen
ingebed in de Bevelse landelijke omgeving. Ze zijn zeer
goed georiënteerd en openen zich naar het groene,
naastgelegen landschap.
Met als voordeel voor onze toekomstige bewoners:
dat ze zullen genieten van een schitterend uitzicht.

Gevelpannen met natuurlijke kleuren
Voor de gevelafwerking van de woningen opteerden we voor gevelpannen. Die vormen een
pallet aan kleuren: rood, bruin en zwart. Met Zonnige Kempen lanceerden we een aanbesteding
voor het aanstellen van een aannemer voor de omgevingsaanleg. We verwachten dat dit project
zijn eerste bewoners in het voorjaar van 2022 mag verwelkomen.

Beste bewoner van Zonnige Kempen,

“Graag wens ik
jou en je familie
een nog beter
en gezonder
eindejaar toe.”
Walter Horemans,

Lang geleden dat we nog met een Zonneklaar in huis vielen. Corona zit hier
zeker voor iets tussen. We hopen dat je gezondheid alvast opperbest is.
Weet dat de 3de prik op komst is, oef. Achter de schermen blijven we hard
werken aan een nog betere dienstverlening. Via Woonwens-cafés kregen we
van bewoners een pak info en tips om aan te pakken.

Samenwerken
Intussen heeft de Vlaamse regering beslist om alle gemeenten in vaste regio’s
in te delen. Dat betekent ook dat woonmaatschappijen moeten samenwerken
(lees fusioneren). Voor Zonnige Kempen impliceert dit dat Nijlen en Berlaar
samen één nieuwe woonmaatschappij vormen met Putte en Heist-op-den-Berg.
Al onze resterende gemeenten gaan op in één verhaal met De Woonbrug in
Herentals en Geelse Huisvesting. Ook de sociale verhuurkantoren komen
onder één dak. Voor jou als bewoner wordt het vanaf 2023 dus eenvoudiger:
één aanspreekpunt voor wonen wordt de toekomst.

[ 4XL heeft voor de presentatie van de styling eenmalig eindredactie
uitgevoerd
Je hoort
er nog van. Ons personeel en bestuur zetten alle zeilen bij om deze
Je voorzitter
op een gekozen voorbeeldbrief aan huurder en het hoofdartikelverandering
van de laatste
in goede banen te leiden. Maar jij als bewoner kan op twee
Zonneklaar. Eindredactie en/of redactie zit niet vervat in de toegekende huidige
oren slapen. Want het wordt alleen maar beter.
huisstijlopdracht maar kan steeds extra geoffreerd worden indien gewenst. ]

Volg jij onze initiatieven al op Facebook ?

Zonnige Kempen fuseert mee tot
1 woonmaatschappij
in 11 Kempense gemeenten
Je hebt het misschien al opgevangen in het nieuws? Graag vertellen we het jou ook in dit krantje:
de sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren in elf Kempense gemeenten fuseren
tot 1 woonmaatschappij: Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen. Deze fusie komt er om
één aanspreekpunt te creëren voor mensen die op zoek zijn naar een sociale woning.
En toch voldoende dichtbij huis.
Als Zonnige Kempen zijn we 1 van de 6 organisaties die in de toekomst de krachten bundelen:
• de 3 sociale huisvestingsmaatschappijen Zonnige Kempen, Geelse Huisvesting
en De Woonbrug;
• de koop- en ontleenmaatschappij Kleine Landeigendom Zuiderkempen;
• de sociale verhuurkantoren SVK Zuiderkempen en SVK Isom.
Deze reorganisatie is een praktisch gevolg van de beslissing van de Vlaamse
overheid om meer transparantie te scheppen voor de kandidaat-huurders
of -kopers in de gemeenten: Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout,
Westerlo, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar.

De voordelen van deze samensmelting?
• 1 volledige wachtlijst: Mensen kunnen voortaan aankloppen bij 1 duidelijke organisatie.
Met één wachtlijst, één inschrijvings- en toewijzingssysteem, één plaats waar je terechtkan met je vragen.
• Naast verhuring gebeurt bij de nieuwe woonmaatschappij ook: inhuring (SVK) en koop,
en bemiddeling bij hypothecaire leningen.
• Betere dienstverlening: Door samen één werkingsgebied af te bakenen, ontstaat de kans om een
gelijkwaardige dienstverlening uit te bouwen voor alle 11 gemeenten. Om duidelijk zicht te krijgen op de
volledige wachtlijst en die efficiënter aan te pakken. En om de middelen en het patrimonium te verdelen.
• Alle expertise in één huis: Want tegelijk brengen we de deskundigen in de verschillende aspecten van
sociaal wonen samen. En stomen we ons klaar om met Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen 1 sterke,
slagkrachtige woonactor te worden.

"Mensen
kunnen voortaan
aankloppen
bij 1 duidelijke
organisatie."
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Dicht bij de inwoners
Hoe deze fusie en het eenloketsysteem concrete invulling
krijgen, is nog niet bepaald. Wel is er een duidelijke ambitie
om heel dicht bij de gemeente en haar inwoners te blijven.
Met misschien een fysieke aanklopplek in het gemeentehuis.
Het is nu aan de 6 betrokken woonorganisaties en de
11 gemeenten om deze eenwording vorm te geven.
Hiervoor hebben we de tijd tot 1 januari 2023. Dan treedt
Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen juridisch in werking.

Voor jou als huurder verandert er
in 2021 en 2022 zeker niets.
Heb je hierover vragen? We beantwoorden ze graag. Stuur een
mailtje naar info@zonnigekempen.be of bel ons op 014 54 19 41.

Woonproject
in beeld:
De Blokskens
in Zandhoven
Het monument ‘De Blokskens’ aan de Driehoekstraat
bestond oorspronkelijk uit een rijtje arbeiderswoningen
en een schuurtje ertegenover. Met Zonnige Kempen
renoveerden we dit monument tot eigentijdse woningen.
Ook voegden we er negen nieuwe woningen aan toe.
De oorspronkelijke woningen op deze site werden in
1842 gebouwd voor de behoeftigen van het dorp.
Door de nieuwe invulling zetten we die sociaalmaatschappelijke traditie voort.

Kippen en konijnen
Eén van de bewoners beheert een perceel waar momenteel kippen en konijnen gehouden worden.
De man bouwde zelf een systeem voor waterrecuperatie en heeft nog plannen om in de toekomst groenten
en kruiden te telen waarvan de hele woonwijk kan genieten.

"De oorspronkelijke woningen op deze
site werden in 1842 gebouwd voor de
behoeftigen van het dorp."
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Voordelige Ethias-verzekering
voor jou als huurder
Ken jij het aanbod van Ethias al om een voordelige verzekering
aan te gaan? Grijp, geheel vrijblijvend, je kans.
Wat zit er standaard in het verzekeringspakket?
Inboedel
• Een inboedelverzekering verzekert jouw inboedel (meubels, persoonlijke zaken) tegen schade door brand,
waterschade, storm, …
➔ Belangrijk! Zonnige Kempen is zelf verzekerd tegen brand aan het gebouw zelf. Bij schade aan het gebouw
betaalt onze verzekering dit terug. Je moet je dus niet zelf verzekeren voor schade aan het gebouw.

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA), ook wel ‘familiale verzekering’
• Deze verzekering dekt materiële en lichamelijke schade die jij, een gezinslid of je huisdier in je privé
veroorzaakt bij anderen. Stel bv. dat je kind tijdens het spelen bij de buren een vaas omver trapt,
dan is dit verzekerd.

Rechtsbijstand
• Dankzij deze verzekering wordt de verdediging van jouw belangen gegarandeerd. Stel bv. dat je schade lijdt.
Maar de persoon die de schade veroorzaakte, weigert je te betalen. Dan komt rechtsbijstand tussen om dit
soort geschillen op te lossen.

Bescherm jezelf en je
inboedel tegen ongelukjes

Meer lezen over deze verzekering?
Bekijk hier de brochure

Vrijblijvend offerte aanvragen?
• Scan deze code en vraag je verzekeringsvoorstel aan.
of
• Bel Ethias op 011 28 28 98.
• Bezoek een Ethias-kantoor bij jou in de buurt
(ethias.be/kantoren).
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Woonwens-café:
op naar een vervolg
In september ontmoetten we vele bewoners op onze
Woonwens-café’s in de verschillende gemeenten.
Dikke merci dat jullie erbij waren! Want jouw input als
huurder is voor Zonnige Kempen zeer waardevol om beter te

doen: betere kwaliteit leveren voor onze huurders, een betere
service. En als bewoner weet je beter dan wie ook hoe het
staat met onze dienstverlening en wat de werkpuntjes zijn
naar de toekomst toe.

Jullie ideeën onder de loep
Tijdens deze avonden formuleerden jullie heel wat ervaringen en ideeën. Net zoals Nini en Viviane hieronder. De bal ligt nu
bij ons. We bekijken wat we concreet kunnen doen om onze dienstverlening aan te passen zodat jij als huurder er effectief
iets van merkt de komende jaren. Wordt vervolgd!

TIP: Houd jij onze Facebookpagina al in de gaten ?
facebook.com/zonnigekempen

“Als ik echt iets zou willen
verbeteren? Misschien
kan Zonnige Kempen
een voorzet geven om de
verdraagzaamheid onder
elkaar te vergroten?”
Viviane, bewoonster

“Een buurvrouw van ons
is licht dementerend.
En we houden haar
met drieën in ’t oog.”
Nini, bewoonster
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Thuis in een duurzame buurt
Anders dan andere woonmaatschappijen zetten we bij Zonnige Kempen in op duurzaam bouwen.
Dit gaat niet alleen over woningen bouwen met technieken en materialen die milieuvriendelijk zijn.
Ook streven we naar woonvormen die sociale contacten en netwerken creëren en tegelijk de diversiteit
van onze bewoners en de omgeving respecteren.

Jouw voordelen als huurder?
•

Wonen in een aantrekkelijke, toegankelijke, open en warme buurt waarin mensen centraal
staan met de natuur als belangrijke partner.

•

Een comfortabele woning met een lage energierekening.

•

Door minder natuurlijke bronnen te verbruiken en minder schadelijke stoffen uit
te stoten, draag je mee bij tot een beter milieu.

•

Je ‘thuis’ voelen in een omgeving waar je veilig, betaalbaar, duurzaam en
goed woont.

6 concrete tips om deze winter te besparen op verwarmingskosten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sluit de gordijnen ’s avonds en ’s nachts. En zorg ervoor dat ze niet over het verwarmingselement hangen.
Laat je thermostaat je dag- en nachtritme volgen. Zet je thermostaat ’s nachts op 16 graden,
daarmee bespaar je gemiddeld 80 euro per jaar. Let op: bij vloerverwarming zet je best je thermostaat
op 17 of 18 graden, anders duurt het opwarmen te lang.
Als je een uur voordat je naar bed gaat de verwarming al op 16 graden zet, bespaar je nog eens
20 euro extra.
Zet je thermostaat als je thuis bent één graadje lager dan je gewend bent. Je besparing is zo’n 80 euro
per jaar. En als je actief bezig bent, is 19 graden vaak ook warm genoeg.
Ben je overdag weg? Zet dan de thermostaat op 16 graden. Hiermee bespaar je zo’n 130 euro per jaar.
Verwarm je slaapkamer niet. Gebruik eventueel een kruik of kersenpitkussen. Dat is veel energiezuiniger.
Je bespaart gemiddeld 60 euro per jaar.

Bron: © Kamp C
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Goed om te weten
€
Hoe correct je huur betalen?

Doorlopende opdracht

Je betaalt de huur maandelijks vóór de 10de dag van elke
maand op het rekeningnummer
BE09 787 5218985 57.

Om het jezelf makkelijk te maken, betaal je de huur best
via een doorlopende opdracht. Daarmee geef je je bank
de opdracht om maandelijks op een vaste datum je huur
te storten op de rekening van Zonnige Kempen.
Zo vergeet je nooit je huur te betalen.

Hierbij vermeld je de gestructureerde mededeling
(OGM-nummer). Die staat links onderaan op het document
van je huurprijsberekening. Eind december ontvang je
je nieuwe huurprijs voor 2022.

Maak een afspraak bij je bank voor meer informatie.
Verwittig je bank wanneer het bedrag van de huur verandert.

Een voorbeeld van hoe een OGM-nummer is opgebouwd:
++000/8574/00045++

Voorkom vocht in de badkamer
Wanneer jouw badkamer niet tot tegen het plafond is getegeld, mag je niet douchen in het bad.
Er kunnen dan vochtproblemen ontstaan in de woning.

Fiberklaar
De komende jaren rolt Fiberklaar een glasvezel- of fibernetwerk uit in Vlaanderen. Met als bedoeling om anderhalf miljoen
huizen aan te sluiten op een supersnelle en stabiele technologie waarbij onbeperkt dataverkeer mogelijk is.
• Als huurder hoef je hiervoor niets te doen. Wordt er in een bepaalde wijk van Zonnige Kempen zo’n netwerk aangelegd,
dan worden wij als sociale huisvestingsmaatschappij en eigenaar van de woningen gecontacteerd.
En dan informeren we jou als huurder.
! Mocht je toch rechtstreeks gecontacteerd worden door een externe firma, noteer dan de contactgegevens
(naam/telefoonnummer) en geef die door aan ons team onderhoud en herstellingen:
herstellingen@zonnigekempen.be of 014 54 19 41, keuze 1.
• Ook gemeenten waarin zo’n netwerk wordt aangelegd, zullen hun inwoners, en dus ook jou, informeren.
• Blijf op de hoogte via onze website zonnigekempen.be/nieuws/fiberklaar/
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Wat valt onder ‘dringende meldingen’?
Wat is het probleem?
•
•
•
•
•

Wie verwittig ik?

Collectieve verwarmingsinstallatie
Elektrische kortsluiting in je woning
Zware verstopping, zwaar waterlek in je woning
Groot probleem aan het dak
Jezelf buitengesloten (*)

(*) Zonnige Kempen geeft graag het nummer
van een slotenmaker

014 53 84 49

Bel
Noodnummer Zonnige Kempen
ma - do: 9-12 u. en 13-16 u.
vrij: 9-12 u. en 13-20 u.
za -zo - feestdagen: 8-20 u.

Individuele verwarmingsinstallatie

Bel 03 500 5000 (Imversa)
tussen 7 en 20 u.

•
•

Bel 112 (brandweer/politie)
en verwittig daarna Zonnige Kempen

Brand, overstroming of storm
Inbraakschade of glasbreuk

Lift

Bel het nummer dat in de lift hangt
en verwittig daarna ook Zonnige Kempen

Gasgeur in of rond je woning

Bel 0800 65 0 65 (Fluvius)
en verwittig daarna Zonnige Kempen

Waterlek buiten je woning (straat, tuin, oprit ...)

Bel 0800 90 300 (Pidpa)
en verwittig daarna Zonnige Kempen

Een niet-dringende herstelling melden?
•

telefonisch: 014 54 19 41 (keuzetoets 1) van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9 en 12 u.

•

via e-mail: herstellingen@zonnigekempen.be

•

met het online formulier: zonnigekempen.be/herstelling

Contacteer ons
•

herstellingen:				herstellingen@zonnigekempen.be

•

plaatsbeschrijving, sleuteloverdracht:

verhuringen@zonnigekempen.be

•

kreeg je een toewijzing: 			

toewijzingen@zonnigekempen.be

•

inschrijvingen: 			

kandidaten@zonnigekempen.be

•

huurprijsberekening:			

huurprijsberekening@zonnigekempen.be

•

huurlasten:				huurlasten@zonnigekempen.be

•

andere vragen/meldingen: 		

•

telefonisch: 014 54 19 41 (keuze 1 = herstellingen, keuze 2 = andere): maandag t.e.m. vrijdag tussen 9 en 12 u.

info@zonnigekempen.be

! Ons kantoor is tijdens de eindejaarperiode gesloten van 24 t.e.m. 31 december 2021.

Zonnige Kempen, Grote Markt 39 in 2260 Westerlo / www.zonnigekempen.be
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