
Beste huurder,
Het nieuwe jaar is al enkele maanden bezig. Van dat vervelende 
coronavirus zijn we helaas nog niet verlost. Nog steeds werken 
wij van thuis uit. Maar we doen onze uiterste best om jullie steeds 
dezelfde dienstverlening te garanderen. Veel leesplezier en doe 
gerust mee met de wedstijd om een leuke prijs te winnen!
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VOOR AL UW REACTIES EN MEDEDELINGEN:  GOED WONEN.RUPELSTREEK
                                     UITBREIDINGSSTRAAT 39 - 2850 BOOM
                                     TEL. 03/880.79.60
                                     INFO@GWRUPEL.BE

VIERMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN GOED WONEN RUPELSTREEK

Nieuwsbrief

Onze stagiaire stelt zich voor
Beste bewoner, 

Ik stel mezelf graag even kort voor. Mijn naam is Jaane 
Bauwelinck, ik ben 21 jaar oud en woon in Aartselaar. 
Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding 
Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool in 
Antwerpen. 

Een aantal van jullie zullen mij al hebben gezien aan 
de zijde van Chantal, de maatschappelijk assistente 
van Goed Wonen Rupelstreek, waar ik de komende 
weken stage loop. 

Tijdens mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te relaxen 
door bijvoorbeeld te gaan wandelen met mijn hond-
je Vinco. Daarnaast houd ik ook van schrijven en sta 
ik regelmatig in de keuken om nieuwe gerechtjes uit 
te proberen. Verder ben ik meerdere dagen per week 

terug te vinden in het openluchtzwem-
bad van Boom. Kun je geloven dat het 
water op de foto maar liefst 1,7 graden 
was. Zot hé?!

Nu jullie al een klein beetje een beter 
beeld hebben van wie ik ben, kijk ik er 
heel erg naar uit om ook jullie te leren 
kennen. Hopelijk tot binnenkort.  
Lieve groetjes, 
Jaane

Wij willen u graag hierbij een nieuwe 
collega van Goed Wonen.Rupelstreek 
voorstellen. 

Laure Meyvis zal vanaf 1 mei 2021 onze 
ploeg versterken. Ze is 28 jaar en woon-
achtig in Antwerpen. Van opleiding is zij 
interieurarchitect en zal zij meewerken 
op de dienst projecten. Haar taak zal o.a. 
de opvolging van de werfprojecten zijn 
en daarnaast ook de algemene adminis-
tratieve en coördinerende taak van de 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

Wij hopen zo opnieuw een meerwaarde 
te creëren in onze dienstverlening voor 
alle huurders door het realiseren van 
sterke projecten. 

NIEUWE COLLEGA



PROJECT IN DE KIJKER
Op 18 maart 2021 werd ons nieuwbouwproject ‘Den Nieuwen 
Baa’, Kerkstraat 106-108 in Rumst opgeleverd. Na Kerkstraat 
2-4, ‘Onder den Toren’, is dit het tweede nieuwbouwproject in 
deelgemeente Rumst.

Goed Wonen.Rupelstreek kocht in 2014 het oude leegstaan-
de café om er een nieuwe invulling aan te geven.

Het project kwam tot stand in nauw overleg met de gemeente 
Rumst.  Het past dan ook volledig in de visie van de gemeente 
om inbreidingsgerichte sociale woonprojecten te realiseren. 
Het sterke, kwaliteitsvolle ontwerp houdt optimaal rekening 
met de bestaande omgeving en biedt daardoor een grote 
meerwaarde aan de omgeving en de bewoners. 

Het gebouw telt 6 appartementen waarvan 2 appartementen 
op het gelijkvloers met 2 slaapkamers. En 4 appartementen 
met 1 slaapkamer op de 1ste en 2de verdieping.
De toekomstige bewoners zullen vanaf mei of juni 2021 hun 
nieuwe woning betrekken. Bij de toewijzing werd voorrang 
gegeven aan inwoners uit Rumst. 

Op de hoek van de Rupelweg en de Niel-
sestraat start binnenkort een bouwproject 
van 19 sociale appartementen. 

Met het nieuwbouwproject Rupelweg re-
aliseert Goed Wonen.Rupelstreek een vol-
gende inbreidingsproject in de gemeente 
Boom. 

Dit project kadert in de visie van de ge-
meente Boom om te streven naar een be-
tere spreiding van sociale woningen.

Het betreft een appartementsgebouw met 
19 appartementen waarvan 3 met 2 slaap-
kamers en 16 met 1 slaapkamer. Het gebouw is voorzien van een centrale inkom voor voetgangers en fietsers en een inrit 
naar de ondergrondse verdieping vanwaar de lift en traphal bereikbaar zijn. De kelderverdieping bevat een maximaal 
aantal parkeerplaatsen. In het gebouw is er ook plaats voor een grote fietsenstalling.

Het project vormt de overgang tussen de woningen die gelegen zijn in de Nielsestraat en de industriezone ter hoogte van 
de Rupelweg.  Er is ook ruimte om groen te voorzien. 

De aannemer, GILLION, zal op 3 mei starten met de werken.

NIEUWBOUWPROJECT 
RUPELWEG IN BOOM



Immers, als verantwoordelijke en zorgzame 
‘huisbaas’ heeft Goed Wonen.Rupelstreek 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en morele plicht om kwaliteitsvolle en be-
taalbare woningen ter beschikking te stellen 
die beantwoorden aan de actuele normen 
en standaarden.  De gebouwen kampen met 
technische problemen en de woningen be-
antwoorden bovendien in geen geval meer 
aan de huidige eisen inzake woonkwaliteit.

De volgende maanden wordt in overleg 
met de gemeenten onderzocht op welke 
wijze deze appartementsgebouwen kun-
nen aangepakt worden.   Hierbij moet een 
keuze gemaakt worden tussen volledige 
renovatie  en afbraak van de appartements-
gebouwen.

Zowel bij renovatie als bij afbraak en vernieuwbouw zul-
len alle huurders op termijn moeten verhuizen, ofwel 
naar een gerenoveerde of nieuwe woning op dezelfde 
locatie, ofwel naar een andere woning in ons patrimoni-
um.  Dit gebeurt telkens wanneer er een woning vrijkomt 
en dus volgens beschikbaarheid.  Wij voorzien evenwel 
de start van deze projecten niet voor 2024.

TOEKOMST APPARTEMENTSGEBOUWEN 

UITBREIDINGSSTRAAT  29  EN  32  IN BOOM 
POPULIERENLAAN  41  EN UITBREIDINGSTRAAT  23  IN TERHAGEN

Alle huurders van deze appartementsgebouwen werden 
van onze plannen in kennis gesteld.   De medewerkers 
van Goed Wonen.Rupelstreek hebben de voorbije weken 
al persoonlijk contact gehad met het merendeel van de 
huurders.  Van zodra corona het toelaat om informatie-
vergaderingen te organiseren zullen die georganiseerd 
worden.

Goed Wonen.Rupelstreek gaat controles uit laten voeren 
op eigendommen die haar huurders mogelijk in het bui-
tenland hebben. 

We gaan de gegevens van sommige huurders hiervoor 
doorgeven aan gespecialiseerde firma’s die deze onder-
zoeken uitvoeren. 

Zoals reeds uitvoerig in de pers aan bod 
is gekomen wil Goed Wonen.Rupelstreek 
deze gebouwen grondig aanpakken.  

Welke huurders zullen dat zijn? 
 Huurders van wie we vermoeden dat ze eigendom-

men hebben in het buitenland. 
 Huurders die we louter toevallig selecteren. 

Indien wordt vastgesteld dat huurders één of meerdere 
eigendommen in het buitenland hebben dan zal er niet 
alleen een opzeg volgen maar rekenen we ook alle kos-
ten en boetes aan. 
Dit kan tot vele duizenden euro’s oplopen.

Let wel: het moet gaan over appartementen, woningen 
of bouwgronden.

Huurders die geen eigenaar zijn van onroerende goede-
ren in het buitenland hoeven zich geen zorgen te maken.

Eerstdaags ontvangt elke huurder hierover een brief.

CONTROLE EIGENDOMMEN IN HET BUITENLAND



DE NIEUWE BLAUWE ZAK
Sinds maart wordt in Boom en Rumst de nieuwe blauwe 
zak opgehaald.

In de oude blauwe PMD-zak mochten enkel Plastic flessen 
en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. 

Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen bij. Denk 
maar aan potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken.
Onze huurders die zelf hun vuilzak dienen buiten te zet-
ten, kunnen nu dus nog beter sorteren. 

Voor meer info: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/ 

Toestellen
Laat je de televisie, computer, elektrische toestellen … 
vaak in stand-by of in het stopcontact? Dat verbruikt heel 
wat energie. Zet ze volledig uit. Trek de stekker uit het 
stopcontact.  

Wassen en drogen 
Was kledij op 30 of 40 graden. Droog de was op een droog-
rekje buiten of met een raam open. Wassen op 60 graden 
en een droogkast verbruiken veel meer energie. Lakens 
was je wel best op 60 graden. 

Verlichting 
Vervang gloeilampen. Spaarlampen en LED-lampen zijn 
veel energiezuiniger. Doe het licht altijd uit in lege kamers, 
als er voldoende zonlicht is of als je jouw woning verlaat. 

NIEUW

In de keuken 
Zet altijd een deksel op een kookpot. Laat de koelkast 
of diepvriezer niet langer openstaan dan nodig is. Ont-
dooi jaarlijks het vriesvak of de diepvriezer. Een ijslaag 
zorgt voor een hoger energieverbruik. 

Verwarmen 
Een graadje minder verwarmen kan al snel 3 à 4% per 
jaar minder kosten. Zorg dat radiatoren altijd vrijstaan. 
Leg er dus geen spullen op en zet er geen meubels 
voor. Zo komt de warmte beter in jouw woning.

BESPAREN 
Nu we allemaal meer tijd doorbrengen binnen, is de kans groot dat jouw energiefactuur 
hoger zal zijn dan anders. We geven enkele tips mee om te besparen op energie.

Minder energie verbruiken is goed voor het milieu en jouw portemonnee. 
Kleine stappen kunnen jouw energiefactuur al doen dalen. 



OPGELET SLUITINGSDAGEN
Wij zijn gesloten op volgende dagen:
- Donderdag 13 mei 2021
- Vrijdag 14 mei 2021
- Maandag 24 mei 2021
- Woensdag 21 juli 2021

Het onthaal op woensdagvoormiddag blijft voorlopig ook gesloten.

Heeft u op één van deze dagen een DRINGENDE TECHNISCHE melding, 
dan kan u bellen naar de wachtdienst op het nummer: 016/27 14 74.

Probleem met de lift? Bel Technilift op het nummer: 0800/17 001

Het onthaal op 
woensdagvoormiddag blijft 

voorlopig ook gesloten.

Volg ons op Facebook

BEREIKBAARHEID
Wanneer u belt naar ons algemeen nummer 03/880 79 60 kan u een keuze maken:
 Keuze 1: huuradministratie – deze dienst omvat de dienst klantenwerking en de dienst boekhouding.
 Keuze 2: technische dienst
 Keuze 3: sociale dienst
 Keuze 4: andere

Onze technische dienst is ook bereikbaar via e-mail: td@gwrupel.be. 
Stuur gerust uw melding door via e-mail. Bij zichtbare schade mag u gerust ook een foto doorsturen.
Voor algemene vragen, mail naar: info@gwrupel.be.
Voor een probleem met de lift, contacteer Technilift: 0800/17 001.

HERINNERING
Fluvius verdeelt binnenkort een ander soort gas.
Misschien kreeg je een herinneringsbrief.
Moet je zelf iets doen als huurder? Neen, wij als verhuurder 
doen het nodige.

Uitzondering: Je hebt een gastoestel dat geen eigendom is 
van Goed Wonen.Rupelstreek.
Bv.: een gasfornuis dat je zelf hebt aangekocht.
In dat geval laat je de installateur of een technicus zo snel mo-
gelijk nakijken of dat gastoestel geschikt is voor energierijk gas.



Schiftingsvraag; hoeveel juiste antwoorden zal GWR vóór 30/06/2021 (afsluiten wedstrijd) ontvangen?

De winnaar zal persoonlijk worden verwittigd.

Bezorg ons uw antwoorden (gebruik hiervoor enkel onderstaande antwoordstrook) via onze brievenbus 
(Uitbreidingsstraat 39  Boom) samen met uw gegevens (naam en adres). 
U mag dit strookje ook deponeren in de Goed Wonen brievenbussen die in verschillende van onze gebouwen 
hangen. Deze worden op regelmatige tijdstippen leeggemaakt door onze medewerkers.

Naam: ............................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .............................................................................................................................................................................................................................
  Neemt deel aan de gratis prijsvraag voor huurders en geeft hierbij de toestemming dat bovenstaande 
  gegevens gebruikt worden in het kader van de verwerking van deze prijsvraag.

 Antwoord: .................................................................................... %
  
 Goed Wonen zal ......................................................................  juiste antwoorden ontvangen vóór 31/01/2021. (schiftingsvraag)

NEEM DEEL AAN ONZE WEDSTRIJD 
EN WIN EEN LEUKE PRIJS
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A S I T B J V I G P L E A C S N H R

M A S T E R D E T N

Het juiste antwoord op onze vorige prijsvraag is: 20%  Mevrouw Moris zat het dichtst bij de schiftingsvraag 
en won een boekenbon. Wij wensen haar veel leesplezier!

Hierbij een nieuwe vraag en een nieuwe kans om een boekenbon te winnen.

We zoeken twee woorden die te maken hebben met sociale huur. 
Tip: de woorden hebben te maken met het betrekken of verlaten van een woning.


