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De voorbereiding van een Algemene Vergadering kost heel veel tijd.  

Het is voor ons dan ook altijd een spannend gebeuren. 

Maar we sluiten 2021 positief af als een financieel gezonde onderneming en 

daarmee realiseren wij een moeilijke evenwichtsoefening tussen financieel 

gezond blijven en onze sociale opdracht. 

De plannen die we vorig jaar gemaakt hebben, krijgen gestaag vorm.  

Onze ogen zijn dus gericht op de toekomst…. Er is veel te doen! 

We moeten  

• proberen om de wachtlijsten weg te werken, het aantal wooneenheden 

moet hiervoor worden uitgebreid 

• ons eigen patrimonium goed onderhouden 

• zorgen voor de continuïteit van onze activiteiten op lange termijn 

Deze “veelzijdige” missie kan ik niet verwezenlijken zonder mijn medewerkers. 

Onze taak is niet alleen maar bakstenen verhuren.  

We trachten een “thuis” te creëren voor onze huurders en doen dit allemaal met 

onze waarden, onze “goesting”, ons werkplezier. 

Ik wil het personeel en de raadsleden dan ook bedanken voor de waardevolle 

samenwerking en de inspanningen die zij het hele jaar door leveren. 

 

Geniet van deze nieuwsbrief bomvol informatie. 

 

Chantal Cuypers 

directeur                                                                                                                
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PROJECTEN IN SCHELLE  

 
Dakisolatie Platte daken - 3de fase (38 woningen) - Schelle  
Aard der werken: dakisolatie  
Adressen: Stijn Streuvelsstraat (5 woningen) - Stuyvenbergstraat - Leonard Vereyckenplaats - Vlietstraat - Jef Van 
Hoofstraat 19BIS (kantoor)  
Ontwerper: DVB-Architecten - Antwerpen  
Aannemer: Bouwwerken De Ruyck 
Bestelbedrag: 735 975,30 euro excl. BTW 
Stand van zaken:  start der werken na het bouwverlof (begin augustus 2022). De exacte planning wordt nog 
doorgegeven. 
 
Dakisolatie Puntdaken fase II (5 woningen) - Schelle  
Aard der werken: dakisolatie  
Ontwerper: DVB-Architecten - Antwerpen  
Aannemer: Costermans Dakwerken 
Bestelbedrag: 103 833,23 euro excl. BTW 
Stand van zaken:  start der werken begin november 2022 

 
Edgar Tinelplaats 15 - Schelle  
Aard der werken: opsplitsing woning in 2 units  
Ontwerper: DVB-Architecten - Antwerpen  
Aannemer: EURO TM  
Kostprijs: € 266.123,48 excl. BTW 
Stand van zaken: werken zijn lopende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

PROJECTEN IN ZWIJNDRECHT  

 
Schrijverswijk - Zwijndrecht 
Vervangingsbouwproject 59-tal woningen → 134 woongelegenheden 
Ontwerper: TV BULK-BUUR-BAS - Antwerpen 
Raming: € 22.842.577,50 excl. BTW 
Stand van zaken: (onder voorbehoud) 

- September 2022: indienen van de omgevingsvergunning architectuur Fase I 
- November 2022: opmaak aanbestedingsdossier architectuur Fase I 
- Aanstelling aannemer en gunning eind 2023 
- Start der werken fase I januari 2024. 

Er zijn 3 verschillende fases. Wellicht zullen de werken (bouw + infrastructuur) +/- 4 jaar in beslag nemen. 
Zodra Woonpunt Schelde-Rupel meer informatie heeft, zullen de bewoners geïnformeerd worden. 
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Project Dorpstraat 112-118 - Burcht 
Aard der werken: nieuwbouw appartementen 
Wooneenheden:  - 3 appartementen met 2 slaapkamers (waarvan 1 voor rolstoelgebruikers) 
 - 11 appartementen met 1 slaapkamer 
Ontwerper: 3D-Architecten - Melsele 
Aannemer (bouw): RECON - Adegem 
Kostprijs: € 1.534.159,61 excl. BTW 
Stand van zaken: voorlopige oplevering juli 2022 
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VOORBEREIDEN PROJECTEN 2021-2024  

 
Nelson Mandelastraat - Schelle - nieuwbouw 14 appartementen  
Nieuwbouw aansluitend woningen ARRO en ter vervanging van de duplex woningen Leonard Vereyckenplaats.  
Nieuwbouw 14 wooneenheden type 2/3  
Ontwerpteam: Creabo - Boom  
Raming: € 2.196.961 excl. BTW  
Stand van zaken: voorontwerp 
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Masterplan Felix Timmermanslaan – Edgar Tinelplaats  
Ontwerper bouw: DVB-Architecten 
Ontwerper infrastructuur: Infrabo 
 

1. Blok A en B  
Bouw van 36 appartementen + ondergrondse parking 
Stand van zaken: Schetsontwerp is ingediend 

 
2. Blok C Hoek Stijn Streuvelsstraat - Edgar Tinelplaats - Schelle  Sociaal Woonbeleidsconvenant 2017-2019  

Bouw van 10 appartementen + ondergrondse parking 
Raming: € 1.711.906 excl. BTW 

1. Blok C (Hoek Stijn Streuvelsstraat – Edgar Tinelplaats) – Schelle (2016/0481/04) 

• Sociaal Woonbeleidsconvenant 2017-2019   

• Stand van zaken:  
o Architectuur:  Uitvoeringsdossier mag opgemaakt worden 
o Infrastructuur blok c:  Voorontwerp mag ingediend worden 
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Gezien hun ouderdom dienen een aantal woningen gerenoveerd te worden.  
Dit gebeurt in groep of individueel, meestal bij het vrijkomen van een woning.  
In vele gevallen worden enkel de nodige onderdelen van een woning vervangen.  
Zo renoveerde Woonpunt Schelde-Rupel in het voorbije jaar ramen en deuren, garagepoorten, keukens, CV-ketels 
en badkamers, steeds met de bedoeling om aan onze huurders een woning te kunnen aanbieden die voldoende 
kwalitatief is.  
Woonpunt Schelde-Rupel streeft er echter naar om jaarlijks een aantal woningen op te waarderen en zal dan ook 
haar renovatieprogramma gestaag verderzetten, niettegenstaande er ook van onze huurders in een aantal gevallen 
om geduld gevraagd zal worden. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één 
woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij.  
 
In de volgende jaren verandert het sociaal woonlandschap in Vlaanderen. De sociale huisvestingsmaatschappijen en 
sociale verhuurkantoren slaan de handen in elkaar en vormen samen ‘de woonmaatschappij’. Dat wil zeggen dat er 
binnen elke gemeente tegen ten laatste 30 juni 2023 slechts één woonmaatschappij als sociale woonactor actief zal 
zijn.  
 
Het doel? Eenvoud en meer duidelijkheid voor de huidige bewoners, de kandidaten en professionele partners (het 
OCMW, projectontwikkelaars…).  
 
Op vrijdag 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering over de werkingsgebieden voor deze woonmaatschappijen.  
Zo zal Vlaanderen 42 werkingsgebieden en evenveel 
woonmaatschappijen tellen. Woonpunt Schelde-
Rupel zal bijgevolg moeten splitsen.  
 
De gemeente Zwijndrecht zal in regio Waasland-
Oost een nieuwe woonmaatschappij vormen met de 
gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint Gillis-Waas, 
Stekene.  
 
De gemeente Schelle zal in regio Antwerpen-Rupel 
met de gemeenten Rumst, Boom, Niel en Hemiksem. 
De gesprekken hierover zijn alvast gestart.  
 
Samen werken we aan een efficiënte en 
slagkrachtige woonmaatschappij.  
 
Klantvriendelijkheid en een optimale dienstverlening voor onze huurders en kandidaten staan daarbij te allen 
tijde voorop.  Voorlopig verandert er voor hen niets, zij kunnen nog steeds rekenen op onze huidige 
dienstverlening.  
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Het lijkt onmogelijk om je woning koel te houden in de 

hitte, maar dat is het niet! 
 
1. Gebruik je ramen. 

Houd ’s nachts je ramen open en zet ’s ochtends als je wakker wordt al je ramen en deuren een uur 
open zodat het lekker kan doorluchten. Sluit daarna alle ramen en houd ze de rest van de dag dicht. 
Doe ook je gordijnen dicht. Zo houd je de warmte buiten. 

 
2. Zet geen apparatuur aan die warmte opwekt. 

Apparaten geven warmte af en dat heb je juist niet nodig. Probeer zoveel mogelijk lampen, 
computers, televisies, keukenapparatuur en andere elektrische apparaten uit te zetten.  

 
3. Maak je niet druk en kleed je lekker licht. Ga dus niet je huis schoonmaken en doe geen andere 

inspannende activiteiten.  
 

 

 

 

 

 

Spring zuinig om met water tijdens 

de zomer 

• Een frisse douche is bij warm weer veel 
doeltreffender dan een bad. Beperk wel de 
douchetijd.  
 

• De grond in je tuin opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de 
harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, 
is mooi meegenomen. 
 

• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 
minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte.  
Je tuin sproeien kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater.  
 

• Begiet jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg 
of 's avonds laat. Het water verdampt dan minder snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de 
planten, want waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en jouw planten 
verschroeien.  
 

• Besproei je gazon niet. Het gras zal zich na een periode van droogte spontaan herstellen. 
 

• Was jouw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over. 
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Vermijd een hoge waterfactuur in 5 stappen.  

Doe de lekcheck! 

Je kunt heel gemakkelijk een waterlek opsporen. Controleer regelmatig of je een waterlek hebt. Zo vermijd 
je een hoge waterfactuur. Een lek kan jouw factuur namelijk snel verhogen. 
 
Doe de test als je geen water verbruikt. Bijvoorbeeld: als je slaapt, kan je de test doen. 
 
Stap 1: Schrijf de meterstand van de watermeter op voordat je gaat slapen. Weet je niet waar de 
watermeter staat? Vraag het ons.  
Stap 2: Gebruik die nacht geen water. Spoel het toilet niet door. Laat jouw wasmachine, vaatwasmachine 
… niet draaien. 
Stap 3: Schrijf ’s morgens opnieuw de meterstand op. Doe dit voordat je water verbruikt. 
Stap 4: Vergelijk de twee meterstanden met elkaar. Veranderden de laatste cijfers? Dan heb je mogelijk 
een lek. 
Stap 5: Contacteer onze technische dienst via ons secretariaat. Zij komen langs om het lek te controleren 
en te herstellen. 
 
 
 

ZieZo…boekje 
 
Samen dragen we zorg voor je woning. Dit betekent dat soms jij een 
herstelling moet uitvoeren of wij de eigenaar. Breng ons altijd op de 
hoogte. Ook bij twijfels contacteer je ons. 
Je staat in voor het onderhouden en reinigen van de woning. 
 
Ook de volgende huurherstellingen zijn voor jou: 
kleine herstellingen: 
o herstellingen die nodig zijn door fout gebruik of slecht onderhoud 
o herstellingen die nodig zijn omdat je jouw meldingsplicht niet nakwam 

(tenzij je kan aantonen dat de huisvestingsmaatschappij toch op de 
hoogte was van de nodige herstellingen) 

 
 

De andere herstellingen zijn voor de eigenaar-verhuurder (Woonpunt Schelde-Rupel). 
 
Wat zijn kleine herstellingen? 
De Vlaamse regering heeft een lijst van kleine herstellingen opgesteld. De lijst is niet limitatief: ze geeft dus 
geen volledig overzicht van alle mogelijke gevallen.  
Het agentschap Wonen-Vlaanderen maakte een ZieZo!-boekje met een handig overzicht wie wat moet 
herstellen en betalen. Heb je geen boekje dan kan je een exemplaar afhalen op kantoor. 
 
Maak je opzettelijk dingen kapot? Dan betaal je zelf alle kosten. 
Bovendien vinden we het zeer erg dat je dit doet. We kunnen daarom je huurcontract stopzetten. 
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Mijn buren… 

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te 
maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt. 

Enkele tips voor een goed contact: 

• Groet je buren, dat is aangenaam. 

• Maak een praatje, dan weet je wat er leeft. 

• Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens. Kondig een feestje of mogelijke 

geluidshinder aan, maar beperk eventuele overlast tot een minimum. 

• Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep. 

• Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken. 
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Wij staan steeds tot uw dienst:  

maandag 9u00– 11u30  

dinsdag 9u00– 11u30   –      13u00– 16u30 (enkel op afspraak)    

woensdag 9u00– 11u30 (enkel op afspraak) 

donderdag  9u00– 11u30 

vrijdag  9u00– 11u30 (enkel op afspraak)  
 
 
Wij werken op afspraak voor volgende verrichtingen:  

✓ inschrijven als kandidaat–huurder (met jouw ingevulde inschrijvingsdocumenten),  
✓ het wijzigen van je dossier,  
✓ het ondertekenen van jouw contract,  
✓ een probleem met achterstallige betalingen, …  

 
Tijdens de openingsuren van het kantoor kan je bij ons nog terecht voor:  

 het afhalen en/of binnenbrengen van documenten;  
 het maken van een afspraak met één van onze diensten;  
 het melden van een technisch probleem.  

 
Om een afspraak te maken, bel je voor Zwijndrecht naar 03 253 07 00 en voor Schelle naar 03 887 70 79.  

 
Vraag alleen een afspraak als het echt nodig is.  
Vragen die we via de telefoon kunnen beantwoorden (over inschrijvingen als kandidaat-huurder, over je plaats op de 
wachtlijst, over een (her)berekening van de huurprijs, over een herstelling), blijven we per telefoon doen. 
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Chantal Cuypers 
 Directeur  

Dagelijks beheer van de vennootschap – Preventieadviseur 
 
Inge Janssens 
 Stafmedewerker   
 Dagelijks beheer van de vennootschap 
 
Katrien Beck 
 Financieel beheerder – boekhouding – afrekening kosten en lasten 
 

*** 
Administratieve dienst: 
 
Karin De Bel – Zwijndrecht 

Onthaal – opvolgen technische problemen huurders – algemene ondersteuning 
 
Elke De Moor – Zwijndrecht 

Huurdersrelaties – verhuisbewegingen –  debiteurenbeheer –  plaatsbeschrijvingen 
 
Cynthia Six – Zwijndrecht 

Onthaal – kandidatenbeheer – opvolgen technische problemen huurders – algemene ondersteuning 
 
Inge De Jonge –  Schelle 
 Huurdersrelaties – verhuisbewegingen  
 
Greet Vereycken –  Schelle 

Onthaal – opvolgen technische problemen huurders – verzekeringen – algemene ondersteuning 
 
Technische dienst:  
 
Johny Herremans – Schelle & Zwijndrecht   
 Meewerkend supervisor 
 
Sam De Boodt – Schelle & Zwijndrecht 
 Hoofdtechnieker  
       
Etienne Plet – Schelle & Zwijndrecht 
 Klusjesman  
 

Jef van Dyck – Schelle & Zwijndrecht 
 Klusjesman 
  
Dave Huys – Schelle & Zwijndrecht 
 Klusjesman (interim) 
  
Nancy Janssens – Zwijndrecht 
 Poetsdame

*** 
Paul Claus Externe    

Consultant – projectcoördinatie – opvolgen werven  
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Functie  

 

Cindy Dobbeleir        Voorzitter 
Neerbroek 62 - 2070 Zwijndrecht 
 
Walter Cuyckens        Voorzitter 
Provinciale Steenweg 78 bus 2.1 - 2627 Schelle 
 
Veerle Beernaert         Bestuurder 
Dorp Oost 70 - 2070 Zwijndrecht  
  
Rob Mennes         Bestuurder 
Provinciale Steenweg 144 - 2627 Schelle 
 
Karl Van Hoofstat        Bestuurder 
Steenwinkelstraat 399 – 2627 Schelle 
 
Danny Van Linden        Bestuurder 
Dendermondestraat 19 - 2627 Schelle 
 
Hilda Vanderheyden        Bestuurder 
Dorp Oost 61 - 2070 Zwijndrecht 
 
Isabelle Vrancken        Bestuurder  
Della Faillelaan 11 - 2630 Aartselaar 
 
Guido Weyns         Bestuurder 
Elzelaarstraat 21 - 2070 Zwijndrecht 
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Verantw. uitgever Woonpunt Schelde-Rupel, Struikheidelaan 2 2070 Zwijndrecht 


