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Zonneklaar
Beste bewoner van Zonnige Kempen, 

Als huisvestingsmaatschappij staan we in 2023 voor een grote uitdaging.  
Onze nieuwe fusie-woonmaatschappij is een feit tegen 1 juli. Vanaf dan werken 
vier sociale huisvestingsmaatschappijen (Zonnige Kempen, Geelse Huisvesting, 
De Woonbrug en Kleine Landeigendom Zuiderkempen) en twee sociale verhuur-
kantoren (SVK’s) samen als één organisatie aan de uitbouw van een ruimer sociaal 
woonaanbod. Een nieuwe naam houden we binnenkort boven de doopvont. 
Heb jij een goed idee? Laat het ons weten.

Vol enthousiasme werkt Zonnige Kempen mee om er samen met alle lokale 
besturen een positief project van te maken; waarin we elkaar versterken. 

En voor jou, beste bewoner: Onthoud van ’t oude jaar alleen de beste dagen en 
spring met nieuwe moed het nieuwe tegemoet. Een jaar waarin iedereen goed 
kan samenleven, in verbondenheid met elkaar. Omring jezelf met mensen waarop 
je kan rekenen, die je waarderen en van je houden.

Plak deze sticker aan je raam  
of spiegel. Makkelijk verwijderbaar. 

Walter Horemans, je voorzitter

In de wijk aan ’t Lindehofke in Herenthout startte onlangs het project  ‘Ons Buurtverhaal’. Dat is een project van de erfgoedcel Kempens 
Karakter die, in samenwerking met gemeenten, op zoek gaat naar het erfgoed van buurten. Dat kunnen verhalen, tradities, gebouwen, foto’s, 
rituelen, voorwerpen, … zijn. Het gaat om alles wat buurtbewoners belangrijk vinden en willen bewaren voor de volgende generaties.  
De buurt omvat alle straten tussen de Vlakke Velden, de Cardijnlaan en de Nest Vercammenstraat.

Activiteiten
In oktober konden buurtbewoners langskomen in een gezellige 
woonwagen aan ‘t Lindehofke. Maar ook de komende maanden 
blijven de medewerkers van ‘Ons Buurtverhaal’ verhalen 
verzamelen in de buurt. Ook organiseren ze leuke activiteiten.  
Met in het voorjaar van 2023 zelfs een heus buurtfeest!

Meer weten? 
Of woon jij in de buurt en wil jij ook je verhaal of iets over de buurt 
vertellen? Misschien wil je meewerken aan de activiteiten of aan 
een buurkrant? 
➔  Surf naar www.onsbuurtverhaal.be
➔  Mail info@onsbuurtverhaal.be
➔  Of bel naar 014 21 97 00.

Ken jij ‘Ons Buurtverhaal’?  

“Het is een project VOOR, DOOR  
en MET de buurt en is bedoeld om  

ontmoeting te stimuleren en mensen 
 te verbinden. ‘Ons Buurtverhaal’  

wil buurten (nog) warmer  
en leuker maken!”

Ik wou dat ik suiker nodig hadEn die ging halen bij de burenIk weet niet wie het zijnWil met ze praten heel wat uren
Ik wil dan graag bedenkenGoh, wat zijn het leuke mensenZe bedanken voor de suiker en het allerbeste wensen

@voor.de.leuk

Een zoet en gezellig 2023!Het team van



Hoe tevreden  
zijn onze bewoners ?
Op 16 september gingen we met alle collega’s op pad om enquêtes af te nemen bij onze bewoners. 
Met die enquêtes onderzochten we hoe tevreden jullie als bewoners zijn en wat we nog kunnen 
verbeteren. Alvast dank je wel aan alle bewoners die deelnamen!

Wees alert voor CO-gevaar 
Door de hoge energieprijzen zoeken mensen creatieve manieren om hun woning goedkoper te verwarmen. In het nieuws  
hoorden we al verhalen over mensen die ventilatieroosters afplakken of verwarmen met vuurkorven en barbecues in huis.  
Zo’n methoden zijn heel gevaarlijk, want ze kunnen zorgen voor CO-vergiftiging. Doe dit dus niet!

Wat is CO?
Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een giftig gas dat ontstaat bij slechte verbranding 
van allerlei brandstoffen. Je ziet het niet, je ruikt het niet, je proeft het niet … en dus merk je  
het meestal niet of te laat op. Ontzettend gevaarlijk.

Meer weten?
www.speelnietmetvuur.be.
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Enkele leerrijke resultaten
• 89% van de deelnemende bewoners is tevreden of zeer tevreden over onze dienstverlening.

• Meer dan de helft van de bewoners die onze vragenlijst invulden kent onze digitale communicatiekanalen (website, sociale media, …)  
 niet of niet goed. Bijna 90% weet niet dat wij een Facebookpagina hebben. 

 ➔ Volg jij ons al op Facebook?

• Meer dan 80% van de bewoners vindt de inhoud van deze nieuwsbrief Zonneklaar interessant.  
 Heb jij leuke ideeën voor een volgende Zonneklaar? Laat het ons weten via katrien.verheyen@zonnigekempen.be.

Help jij onze werking verder te verbeteren? 
Top! Binnenkort ontvang je een korte vragenlijst

• als we in jouw woning een herstelling uitvoerden.

• bij je nieuwe huurprijsberekening.

• als je je hebt ingeschreven om te verhuizen naar een andere woning.

• bij de overhandiging van de sleutels, als je verhuist naar een nieuwe woning.

 ➔  We vinden het fijn als je deze vragenlijst invult, want zo kunnen we onze werking blijven verbeteren.
 De vragenlijsten zijn online beschikbaar. Wil je een papieren exemplaar, geef dan een seintje via info@zonnigekempen.be. 

Eind december ontvang je van ons je nieuwe huurprijs voor 2023.

Wat ontvang je precies?

1.  Je huurprijsberekening: deze huurprijs betaal je vanaf januari 2023.

 Je betaalt de huur maandelijks vóór de 10e dag van elke maand op het rekeningnummer BE 09 787 5218985 57.

 Je vermeldt hierbij de gestructureerde mededeling (OGM-nummer). Die staat links onderaan op het document  
 van je huurprijsberekening. 

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

 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.  
 Maak een afspraak bij je bank voor meer informatie. 

2.  Het formulier ‘Ik meld een vergissing’: dit formulier kan je invullen als je denkt dat er iets niet klopt aan je   
 huurprijsberekening.

3.  Het document ‘Afrekening detail’: dit document geeft weer hoe de berekening van je huurlasten gebeurt.

4.  Het overzicht van je huurwaarborg.

Collectieve installatie? Zero Friction stuurt een afrekeningsbrief.
Is jouw woning of appartement aangesloten op een collectieve installatie?  
Dan krijg je een afrekeningsbrief van de firma Zero Friction.  
Met deze firma werkt Zonnige Kempen vanaf nu samen voor de afrekeningen  
van collectieve installaties.

Vragen over je nieuwe huurprijs of huurlasten? 
Bel ons op 014 54 19 41 en maak een afspraak om langs te komen in ons kantoor.   
Vermeld duidelijk waarover je precies vragen hebt (huurlasten en/of huurprijsberekening).

 

Je huurprijs in 2023

Bewoners in beeld
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Onze bewoners van de wijk Kerkevelden in Nijlen organiseerden ‘oktoberfeesten’ voor de buurtbewoners.  
Met zo’n 70 gasten werd het een gezellig buurtfeest. Dat beleef je mee op deze foto’s:

Organiseer jij een buurfeest?
Om goede contacten en leefbaarheid te stimuleren, ondersteunen we graag initiatieven van buurten  
en wijkwerkingen. Heb jij een plan? Informeer naar een financiële tegemoetkoming  
via leefbaarheid@zonnigekempen.be of via 014 54 19 41 (keuze 3). 
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inschrijvingen:     kandidaten@zonnigekempen.be

verhuringen (administratie)   toewijzingen@zonnigekempen.be 

verhuringen (sleutels, plaatsbeschrijving):  verhuringen@zonnigekempen.be 

herstellingen:    herstellingen@zonnigekempen.be 

huurprijs(her)berekening:    huurprijsberekening@zonnigekempen.be

huurlasten:    huurlasten@zonnigekempen.be

leefbaarheid:    leefbaarheid@zonnigekempen.be 

andere vragen/meldingen:    info@zonnigekempen.be

Via telefoon
Maandag t.e.m. vrijdag tussen 9 en 12 u. op 014 54 19 41  
(keuze 1 = herstellingen, keuze 2 = kandidaten, keuze 3 = andere).

Kom langs in ons kantoor, zonder afspraak
Vanaf 9 januari 2023 kan je elke maandag van 9 tot 12 u. zonder afspraak langskomen in ons kantoor:  
Grote Markt 39 in Westerlo.

Afspraak maken.  
Doe dit zeker als je vragen hebt rond je nieuwe huurprijs of huurlasten
•  Via e-mail, afhankelijk van je vraag: zie mailadressen hierboven.

•  Telefonisch via 014 54 19 41.

Sluitingsdagen 
•   23 december 2022 t.e.m. 2 januari 2023

Op deze sluitingsdagen en tijdens de weekends 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 bereikbaar van 8 tot 20 u.

Contacteer ons 


