Zonneklaar

Nieuwsbrief van Zonnige Kempen / juli 2022

“Geniet van
een fijne en
deugddoende
zomer.”
Walter Horemans,
Je voorzitter

Beste bewoner van Zonnige Kempen,
Er staat een bruisende en warme zomer voor de deur! Weg met de maskers …
Hoewel, toch voorzichtig blijven. Maar ook voor jou: verdiende rust.
Fier als een gieter hebben we in april ons nieuwe kantoor eindelijk officieel
kunnen openen. Wie kwam kijken was onder de indruk. Nieuwe en oude
hergebruikte materialen geven de nieuwe werkplek een speciale look.
Circulair bouwen wordt het nieuwe toekomstverhaal. Dat lees je hier binnenin.
Onze woonmaatschappij staat de komende maanden voor een hele
grote uitdaging. Want volgend jaar rond deze tijd zal Zonnige Kempen
gefusioneerd zijn met 5 andere woonactoren uit de Zuiderkempen.
Als bewoner zal je er weinig van merken. Achterliggend zal de nieuwe
maatschappij met een verdubbeling van het aantal wooneenheden jou
nog beter van dienst kunnen zijn. Je hoort nog van ons, spannend!

Terugbetaling van de vermindering
onroerende voorheffing versus sociale korting
Heb je twee of meer kinderen ten laste? Of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking
voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die Zonnige Kempen als eigenaar betaalt.
Zonnige Kempen ontvangt deze vermindering en vergelijkt het bedrag met de sociale korting die jij kreeg van ons. Jij krijgt als
huurder altijd het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

[ 4XL heeft voor de presentatie van de styling eenmalig eindredactie uitgevoerd
op een gekozen voorbeeldbrief aan huurder en het hoofdartikel van de laatste
Zonneklaar. Eindredactie en/of redactie zit niet vervat in de toegekende huidige
huisstijlopdracht maar kan steeds extra geoffreerd worden indien gewenst. ]

Volg jij onze initiatieven al op Facebook ?

Ons nieuwe kantoor in Westerlo:
officieel geopend
Op vrijdag 22 april was het eindelijk zover! We gooiden de deuren van ons nieuwe circulair kantoor open
voor een plechtige opening. Met dat kantoor zetten we een stap verder in duurzaamheid en geven we
heel wat bestaande materialen een nieuw leven.
Wist je bijvoorbeeld dat ons houten plafond gemaakt is van parket uit de oude woning van
dokter Van Bockstal in Vorselaar (dat we renoveerden tot zes appartementen)?

Ons circulair kantoor, dat is:
• bestaande materialen een extra leven geven.
• grondstoffen minimaal gebruiken en maximaal hergebruiken.
• minder afval.
• creatief denken.
• een stap verder durven zetten in duurzaamheid.
• inspiratie voor hoe we in de toekomst ook onze woonprojecten circulair kunnen aanpakken.
• goed voor onze maatschappij, het milieu en voor jou als huurder.

Alles te weten komen
over de circulaire ingrepen
in ons kantoor?
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Ook de regionale tvzender RTV was erbij.
Bekijk de reportage.
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Woonproject in beeld:
Nieuwstraat in Vorselaar
Op 16 mei zwierden we de deuren van ons nieuwbouwproject op de hoek Nieuwstraat/Veldstraat
open. Kandidaat-huurders die in aanmerking kwamen voor dit project, namen een kijkje in de
woningen.

Ons Reglement
Inwendige Orde zit in
een nieuw jasje
Bij de start van je huurovereenkomst ontving je van ons het
Reglement van Inwendige Orde (RIO). Daarin vind je regels
over bijvoorbeeld lawaai, afval en huisdieren. Als iedereen
die regels volgt, is het veel leuker om samen te leven!
Ons vorige reglement ging al heel wat jaren mee en was
aan vernieuwing toe. Inhoudelijk is er niet veel veranderd;
we hebben een en ander wat duidelijker geformuleerd en
gezorgd voor een frisse look.
In deze Zonneklaar lichten we graag ter info voor jou een belangrijke afspraak uit artikel 7 rond ‘Garages en parkeerplaatsen’ toe:
Je mag auto’s alleen op de oprit, in de garages of onder de carport parkeren. Je mag auto’s niet in de voor- of achtertuin parkeren.
We geven ook nog graag mee:
• Houd je aan de collectieve afspraken die gelden voor jouw wijk (bijvoorbeeld: je mag kort parkeren voor de deur
om te lossen en te laden. Daarna moet je je wagen verplaatsen.)
• Staat een wagen fout geparkeerd op de openbare weg? Dan is de politie bevoegd. Zonnige Kempen kan geen 		
boetes uitschrijven of bewoners hierover aanspreken.

Waar vind je dit nieuwe reglement?
Op onze website kan je het downloaden. Heb je graag een papieren exemplaar, dan kan je dit aanvragen via
info@zonnigekempen.be of telefonisch op 014 54 19 41 (keuze 3).

Geothermie
In dit project zijn 19 woongelegenheden voorzien - met 1 tot 4 slaapkamers - en ook enkele mindervalidewoningen.
De toekomstige bewoners kunnen duurzaam verwarmen dankzij het collectieve warmtepompsysteem dat gebruik maakt
van geothermie. Sanitair warm water wordt in de eerste plaats opgewekt met behulp van thermische zonnepanelen.
De eerste bewoners kunnen in augustus verhuizen. Zij zullen ook kunnen gebruikmaken van het deelwagensysteem van
de gemeente Vorselaar.
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Er zijn weer zitdagen in Pijpelheide
De zitdagen van ons team leefbaarheid in Booischot-Pijpelheide zijn terug gestart. Je kan elke eerste vrijdag van de
maand tussen 10 en 12 u. terecht in het buurthuis, Kapelaan Francklaan 7. Behalve op feestdagen.
Een afspraak maken vooraf is niet nodig.
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Warme dagen, zorg dragen
De zomer staat voor de deur! We konden in het voorjaar al genieten van mooi weer.
Tegelijk heeft dit warme weer soms minder prettige gevolgen.
Stevige zonnestralen op komst? Zorg voor jezelf én anderen.

Tevredenheidsonderzoek:
Zonnige Kempen stuurt studenten op pad
Help jij Zonnige Kempen om haar werking verder te verbeteren?
Neem dan deel aan ons tevredenheidsonderzoek!
In de zomermaanden gaan een aantal jobstudenten op pad in onze wijken. Je herkent ze aan hun Zonnige Kempen-badge.
Misschien bellen ze aan jouw deur en nodigen ze je uit om een aantal vragen te stellen over onze dienstverlening, je woning,
de buurt waar je woont, …

Jouw deelname is heel waardevol voor ons.
Jij kan aangeven wat jij belangrijk vindt en wat Zonnige Kempen zou kunnen verbeteren om haar bewoners nog beter van
dienst te zijn. Als je geen zin, tijd of interesse hebt om mee te werken, dan kan je dat natuurlijk ook aangeven.

Enkele tips:
•

Zorg dat je altijd water bij hebt onderweg. En hou de weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je minder snel
voor verrassingen te staan.

•

Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.

•

Zoek koele plekken op en vermijd de zon. Verplaats ook je inspanningen naar een koeler moment
en koel je lichaam af met een lauwe douche of voetenbad.

•

Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan binnen en probeer de zon buiten te houden.

•

Zet ramen en deuren open zolang het buiten koeler is dan binnen.

•

Spring eens binnen bij een alleenstaande ouder of ziek persoon. Kijk of ze zich goed voelen en voldoende drinken.
Misschien kan je wat boodschappen doen?

•

Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto,
ook niet voor twee minuten.

Meer tips en informatie:
https://www.warmedagen.be/tips-bij-warm-weer
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Onze zomersluiting
Ons kantoor van Zonnige Kempen is gesloten van 18 t.e.m. 29 juli.
In die periode kan je voor volgende dringende meldingen bellen naar ons noodnummer 014 53 84 59:
•

probleem met de collectieve verwarmingsinstallatie

•

elektrische kortsluiting in je woning

•

zware verstopping, zwaar waterlek in je woning

•

groot probleem aan het dak

Ons noodnummer is tijdens de zomersluiting bereikbaar tussen 9 en 16 u.

"Maak er
een mooie
zomer van !"
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:

info@zonnigekempen.be

•

Tot 16 juli en weer vanaf 1 augustus zijn we telefonisch bereikbaar op 014 54 19 41
(keuze 1 = herstellingen, keuze 2 = kandidaten, keuze 3 = andere): maandag t.e.m.
vrijdag tussen 9 en 12 u.

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

Tijdens onze zomersluiting
(18 t.e.m. 29 juli) worden
de meeste mailboxen niet
beheerd. Ons antwoord
kan dus wat langer op
zich laten wachten.
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