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Zonneklaar
Beste bewoner van Zonnige Kempen, 

Goed nieuws! De wieg staat klaar: we breiden uit. Want de 31 nieuwe 
woningen in Laathof in Westerlo zijn intussen bijna allemaal bewoond. 
De 7 koopwoningen worden in het najaar verkocht. Ook in Bevel en 
Vorselaar knippen we dit najaar het lint door. Je hoort er nog van. 

Intussen is het voor vele bewoners bang afwachten wat winter en 
energie ons gaan brengen. Graag stel ik gerust: Onze collectieve 
verwarmingssystemen scoren niet slecht in vergelijking met gewone 
alledaagse ketels. In onze nieuwe woonprojecten blijven we hierop zeker 
inzetten. Als Zonnige Kempen zetten we al lang een stap voorwaarts in de 
duurzame toekomst. Daar pluk je vandaag de vruchten van.

Aanrader: Lees de tips op p. 3 om je woning winterklaar te maken. Ontlucht je radiator bijv. nog voor de winter. Ook omgaan met afval 
is een hot item. Daarom een warme oproep om begrip te hebben voor elkaar en de afspraken te respecteren. Iedereen content!

“Onze collectieve 
verwarmingsinstallaties 

hebben voordelen in deze 
moeilijke energieperiode.”

Walter Horemans,
Je voorzitter 

Samenwonen is leuker voor iedereen als alle bewoners die regels volgen. Om alle neuzen in dezelfde richting te zetten, herinneren 
we graag aan artikel 4 van ons Reglement van Inwendige Orde. Lees je nog even mee? Samen zorgen we voor een sociale buurt. 

Voorkom beestjes en vieze geuren 

Volg jij onze initiatieven op Facebook al ?

➔ Sorteer het afval volgens het reglement van de gemeente 
op een veilige plaats. Op die manier voorkom je ongelukken 
en zwerfvuil.

➔ Zet het afval op tijd buiten. De info vind je in de ophaalkalender 
van de gemeente. 

Je mag afval: 
➔ niet begraven of opstapelen in de tuin
➔ niet door de ramen naar buiten gooien 
➔ niet verbranden of op straat gooien
➔ niet door het toilet spoelen
➔ niet in de gemeenschappelijke plaatsen zetten. 

Dat mag alleen als daar een aparte sorteerplek is.

➔ Ben je een lange tijd niet thuis?
Voor je vertrek moet je al je huisvuil wegdoen.
Zo voorkom je beestjes (bijvoorbeeld: muizen of
ratten) en vieze geurtjes.

➔ Heb je nog vragen? De gemeente geeft je info.

TIP! DOWNLOAD DE GRATIS APP 
‘RECYCLE!’ OP JE SMARTPHONE!



Woonproject in beeld: 
Laathof in Westerlo
In september namen de eerste bewoners hun intrek in de woningen in Laathof. Dit project is 
gelegen op een boogscheut van ons kantoor (tussen Rodekruisstraat en Guldensporenlaan) 
in Westerlo en telt maar liefst 31 nieuwe huurwoningen. 
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Energiefactuur verlagen
In een latere fase komen, in het kader van het project ASTER, ook nog zonnepanelen. 
 ASTER is een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector waaraan ook Zonnige Kempen 
meewerkt. Eén van de hoofddoelstellingen van ASTER de komende jaren is het plaatsen van 
maar liefst 400 000 zonnepanelen op de daken van sociale woningen. Met die investering willen
de sociale huisvestingsmaatschappijen de energiefactuur van hun bewoners verlagen.

In dit project maken we gebruik van een heleboel duurzame technieken:

• De dreefwoningen hebben een centrale stookplaats met twee gascondensatieketels en een warmtekrachtkoppeling, 
kortweg ‘WKK’. Die zorgen samen voor verwarming en sanitair warmwater. Voor de sanitaire warmwaterproductie 
worden zonneboilers als voorverwarming ingezet.

• De WKK produceert tegelijkertijd warmte en elektriciteit. Deze elektriciteit wordt ingezet voor het 
gemeenschappelijke elektriciteitsverbruik van de dreef- en hofwoningen.

• De hofwoningen beschikken over een centrale verwarmingsinstallatie met elektrische lucht-water-warmtepomp 
die het grootste gedeelte van de verwarmingsbehoefte op zich neemt. Een condensatieketel op gas springt bij op 
piekmomenten. Deze ketel zorgt ook voor de sanitaire warmwaterproductie. Ook hier wordt een zonneboiler ingezet  
voor de voorverwarming van het sanitaire warm water.

De najaarszon houdt ons nog even in een zomerroes. Maar we ontsnappen niet: de winter komt er straks onvermijdelijk aan. 
Om die zonder zorgen tegemoet te zien, voer je in en rond je woning best nog enkele klusjes uit.  Enkele tips:

➔ Dakgoten schoonmaken
Maak je dakgoten geregeld proper. Want als afvoeren verstopt raken door vuil kunnen de goten bij een flinke 
regenbui overstromen. En bovendien: als er een verstopping is, blijft er water in de goten staan. Dat kan bevriezen, 
met alle gevolgen van dien. 

De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder.

➔ Radiatoren ontluchten
Ontlucht de radiator, zeker als die niet warm wordt of een vreemd (tikkend) geluid maakt. Als er lucht in een radiator zit, 
geeft het systeem minder warmte af, wordt de ruimte minder verwarmd en kost het dus meer energie om de ruimte op 
te warmen. Ontluchten kan met een platte schroevendraaier of een speciale ontluchtingssleutel.

➔ Druk op ketel nakijken en water aanvullen indien nodig
Controleer geregeld de waterdruk van je individuele installatie op de manometer aan de cv-ketel (ideale druk tussen 
 1,5 en 2 bar). Als de meter minder dan 1 bar aangeeft, dan is de druk te laag en moet het systeem bijgevuld worden  
om storingen te vermijden. Houd in de gaten hoe vaak er een te lage druk is. Als dat vaker gebeurt, dan kan dit wijzen  
op een lek.

➔ Buitenkraan afsluiten en water aflaten
Heb je een kraan in je tuin of op je terras? Draai dan bij vriesweer de watertoevoer dicht. Laat daarna de waterleiding 
leeglopen. Doe je dit niet en gaat het vriezen, dan kan de leiding barsten omdat water bij vriestemperaturen uitzet.

Maak je woning nu al winterklaar!

“De 7 koopwoningen die in deze wijk gebouwd zijn,  
worden later dit jaar verkocht door Kleine Landeigendom Zuiderkempen."

➔ Check www.klz.be voor meer informatie.
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1. HOFWONINGEN

2. LAANWONINGEN

3. BUURTVELD
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HERWERKING HOFWONINGEN

Wedstrijd

Schetsontwerp

- aantal woningen: 16

- aantal parkeerplaatsen: 16

- verharde ruimte: 1202 m2

- tuinmuur:   274 lm

- tuinoppervlakte:   675 m2

- compactheid C=V/A = 1,70

- aantal woningen: 17

- aantal parkeerplaatsen: 24

- verharde ruimte: 1318 m2

- tuinmuur: 383 lm

- tuinoppervlakte: 1124 m2

- compactheid C=V/A = 1,80

1 Hofwoningen

2 D
reefw

oningen

3 Buurtveld

Je radiatoren ontluchten,  
doe je zo (filmpje) 

Je cv-installatie bijvullen,  
doe je zo (filmpje) 
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inschrijvingen: kandidaten@zonnigekempen.be

kreeg je een toewijzing:  toewijzingen@zonnigekempen.be 

plaatsbeschrijving, sleuteloverdracht:  verhuringen@zonnigekempen.be 

herstellingen: herstellingen@zonnigekempen.be 

huurprijsberekening:  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).

Afspraak maken
•  Via e-mail, afhankelijk van je vraag: zie mailadressen hierboven.

• Maandag t.e.m. vrijdag tussen 9 en 12 u. via 014 54 19 41.

Sluitingsdagen 
•  27 oktober (Teambuilding)

•  1 en 2 november (Allerheiligen)

•  11 november (Wapenstilstand)

•  23 december t.e.m. 2 januari

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 


