
 
 
 
 
 
 

 
 

OP NAAR 2019 
Het einde van 2018 nadert. Het was een bewogen jaar voor Woonzo. Voor het eerst in haar bestaan werd een 
gebouw volledig afgebroken en moesten 71 gezinnen met onze hulp verhuizen naar een nieuw onderkomen. 

We verwelkomden nieuwe huurders en namen afscheid van anderen. 
Ons team werd uitgebreid met 2 nieuwe leden. Kevin Ketelslegers vervoegde op 1 januari onze financiële afdeling en 

Peter Vanelderen versterkt sinds mei van dit jaar onze technische dienst. 
Dat we dit jaar niet iedereen blij hebben gemaakt, dat weten we. 

Dat we véél mensen gelukkig hebben gemaakt, daar zijn we van overtuigd. 
Langs deze weg wensen wij – namens het personeel en bestuur van Woonzo – iedereen een gelukkig nieuwjaar. 

 

Nieuwsbrief 
December 2018 | Jaargang 01 | Editie 02 



In
ge

 G
AU

BL
O

M
M

E 
- D

ire
ct

eu
r 

 

WIE IS INGE? 

Inge Gaublomme is 47 jaar, gehuwd met 
Olivier en mama van Arthur en Charlotte. 
Ze studeerde rechten aan de universiteit 
van Leuven.  
Op 15.05.2008 werd ze directeur van 
Woonzo. Een functie die ze tot op heden 
met veel plezier vervult. Sinds 2008 is er 
veel veranderd: Tongershuis werd 
Woonzo. Er werd flink bijgebouwd en 
geïnvesteerd in de verbetering van het 
bestaande patrimonium. De 
dienstverlening werd geoptimaliseerd en 
gepersonaliseerd. 
“ Mijn start bij Woonzo liep niet van een 
leien dakje. Ik had in een andere sector 
gewerkt en kende de sociale huisvesting 
nog niet echt. Dankzij mijn opleiding 
rechten geraakte ik snel wegwijs in de 
sociale huurwetgeving, maar dit was niet 
voldoende. Tussen theorie en praktijk is 
een grijze zone met diepmenselijk leed. 
Het besef dat we niet iedereen kunnen 
helpen en soms slecht nieuws moeten 
geven is hard. Toch vind ik het heel 
belangrijk om het menselijk aspect niet uit 
het oog te verliezen. Sociale huisvesting is 
meer dan alleen een dak boven het hoofd 
bieden. Ook al kan men niet onmiddellijk 
bij ons terecht, is er toch heel wat dat je 
kan doen. Door aandachtig te luisteren 
krijg je meer inzicht en kan je vaak 
doorverwijzen naar een instantie die wel 
een verschil kan maken. En dit probeer ik, 
samen met mijn team van enthousiaste 
medewerkers, dan ook elke dag te doen.” 

NUTTIGE TIP 
Hou je stoep sneeuwvrij! 

Wist je dat je verplicht bent om de stoep voor je woning sneeuw- en 
ijsvrij te maken? 
Als je dit niet doet, dan riskeer je een GAS-boete die varieert van 
gemeente tot gemeente en kan oplopen tot 350 euro.  
Bovendien kan je aansprakelijk gesteld worden voor de schade als 
het slachtoffer van een valpartij voor jouw deur kan aantonen dat 
het ongeluk gebeurde omdat de stoep niet sneeuw- en ijsvrij was. 
Je kan in dat geval wel een beroep doen op je familiale verzekering. 

Enkele tips: 
 
 Maak de stoep over de hele breedte van je huis sneeuw- en 

ijsvrij.  
 Gebruik een sneeuwschep en een borstel. 
 Strooi nadien strooizout. Strooi niet meer dan één handvol 

per m². Strooizout is verkrijgbaar in doe-het-zelf zaken. 
 Veeg de geruimde sneeuw NIET voor een ander gebouw of 

op de openbare weg! 
 Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor die opnieuw 

aanvriest.  
 
In appartementsgebouwen zijn het eerst de bewoners van de 
gelijkvloerse appartementen die verantwoordelijk zijn. Daarna de 
bewoners van de eerste verdieping, enz. 

Wanneer moet je dit doen? 
 
Uiteraard moet je hier niet ’s nachts of extra vroeg in de ochtend 
voor opstaan. Als je de zaken te lang op zijn beloop laat, dan ben je 
wel in de fout.  
 
 
  



 
 

WOONZO INFORMEERT 
Afrekening huurlasten 2017 

Je ontving onlangs een afrekening van de huurlasten voor het jaar 2017. 
Wat zijn huurlasten? 
Woonzo onderhoudt de wijk waarin je woont en voert kleine herstellingen uit. Voor sommige 
werken doen we een beroep op onderaannemers, bijvoorbeeld voor het poetsen, het 
groenonderhoud en het reinigen van de chauffageketels.  
Uiteraard is dit niet altijd gratis. Sommige kosten zijn ten laste van de huurder. Je betaalt 
hiervoor maandelijks een voorschot. Dit voorschot is inbegrepen in de maandelijkse huurprijs. 
Eén keer per jaar moet Woonzo een afrekening van deze kosten maken.  
Was het voorschot te hoog, dan wordt het verschil terugbetaald.  
Was het voorschot te laag, dan moet je bijbetalen.  
 
Bij deze afrekening wordt enkel rekening gehouden met de werkelijke kosten. Is er maar drie 
keer per maand gepoetst in plaats van vier keer, dan wordt ook maar drie keer aangerekend.  
 
Heb je toch nog vragen? 
Neem dan contact op met Woonzo. Wij helpen je graag verder! 
 

Nieuwe huurprijzen 

 
 
Naar jaarlijkse gewoonte veranderen de huurprijzen weer 
vanaf 1 januari 2019.  
Woonzo zal de nieuwe huurprijzen in december aan de 
huurders bezorgen. 
De nieuwe huurprijs is gebaseerd op het inkomen van 2016.  
 
Controleer de berekening van de huurprijs goed! 
 
 
 

Laat ons vóór 31.12.2018 weten wat niet juist is en wat veranderd moet worden. Let vooral op: 
 Het gezinsinkomen 
 De gezinssamenstelling 
 Het aantal kinderen ten laste en in bezoekrecht 
 Invaliditeit 66% 

 
Als het gezinsinkomen momenteel lager is dan in 2016, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een herberekening 
van de huurprijs. Bezorg ons daarom het gezinsinkomen van de laatste drie maanden (loon, werkloosheids- en 
ziekte-uitkering, pensioen, …). 
 
Heb je hulp nodig? Begrijp je de berekening niet zo goed? Dan kan je bij Woonzo terecht op volgende dagen: 

 Maandag 17 december 2018 van 12u30 tot 16u30 
 Dinsdag 18 december 2018 van 12u30 tot 16u30 
 Woensdag 19 december 2018 van 08u30 tot 11u30 en van 17u00 tot 19u00 
 Donderdag 20 december 2018 van 08u30 tot 11u30 

Vermeld bij de betaling van de huur steeds het OGM-nummer. Zo komt jouw betaling altijd terecht! 
Betaal de huur steeds voor de 10de van de maand via een doorlopende opdracht bij jouw bank. 
  



 
 

PROJECTEN 
Nieuwe projecten in de kijker 

  
 
 
 
 
 
 
 
De verkiezingen van 14 oktober 2018 zijn voorbij. De kaarten zijn 
geschud. Nieuwe coalities werden gevormd, oude werden 
behouden. 

Het mandaat van het merendeel van de huidige bestuurders 
loopt af in juni 2019. 

De Raad van Bestuur van Woonzo wenst op deze periode 
terug te blikken door de gerealiseerde projecten van de 
voorbije zes jaar in de kijker te zetten. 

Woonzo heeft hard gewerkt.  

In totaal werden 255 nieuwe woongelegenheden 
gerealiseerd in vier verschillende gemeenten: 

 Achter de Hoven (Riemst) 
 De Bilter (Heers) 
 Graaf Lodewijk (Borgloon) 
 Heurkensberg (Tongeren) 
 Klooster Veulen (Heers) 
 Oude Dansschool (Tongeren) 
 Oude Spoorbedding (Tongeren) 
 Paenhuys (Riemst) 
 Pannenoven (Tongeren) 
 Paspoel Anders (Tongeren) 
 Raperie (Tongeren) 
 Vilsterbron Matexi (Borgloon) 
 Vilsterbron voetbal (Borgloon) 
 Wijkmolenweg (Tongeren) 

De bestuurders van Woonzo wensen directeur en personeel, maar 
ook alle huurders en kandidaat-huurders te danken voor de 
boeiende tijd die ze bij Woonzo doorbrachten. 

 

 

 

 

 

 



Afbraak blok 2 Paspoel 

 
De drie torens van Paspoel zijn niet meer… 

 
 

Dit beeld behoort definitief tot het verleden. 
 
 
 
Op 20.10.2018 werd gestart met de afbraak van blok 2. De bewoners van deze blok werden eerst verhuisd naar een 

nieuw appartement in dezelfde wijk. Deze blok zal plaatsmaken voor een 
nieuwe, kleinere toren met 34 appartementen. 
 
De oorspronkelijke torens 
werden gebouwd tussen 1980 
en 1982. Omwille van een 
groeiend aantal technische en 
bouwfysische problemen, 
werd beslist om de torens niet 
te renoveren, maar af te 
breken en te vervangen door 
nieuwbouw. 

 
Deze werken zijn gestart in de zomer van 2015 en zullen – als alles volgens plan verloopt – klaar zijn tegen 2021. 
 
Aan het project hangt een prijskaartje van 25 miljoen euro vast. 
 
 

WIJKEVENEMENT 
Paspoel Anders mooi in beeld tijdens Hockey-event 
 
Op 13 oktober organiseerde Fifty-One amAtae Tongeren een groots 
Hockey-Event op het speelveld van ‘Paspoel Anders’.  
 
 
Zowat 150 kinderen uit groot-Tongeren hadden zich ingeschreven. De deelname was volledig gratis. 

De organisatie was in handen van SPORT2BE, een initiatief van Marlène 
de Wouters waarmee ze alle kinderen de kans wil geven om te sporten 
en leuke momenten te beleven. 
Er waren ook 6 internationale hockey-spelers van de Red Lions en Red 
Panthers aanwezig.  
 
Ook de kleine broertjes en 
zusjes konden die namiddag 
terecht in de kinderopvang van 

KOALA, waar ook de vrijwilligers van De Schakelaar bij aanwezig waren. 
 
Dankzij het schitterende weer was het een hele leuke namiddag voor de 
vele enthousiaste kinderen. 
Woonzo is trots dat er zóveel kinderen samen met hun ouders en 
familieleden, en ook zoveel geïnteresseerden én bewoners van de wijk naar dit Hockey-Event kwamen.  
  



 
 

LEUK WEETJE 
Vrijwilligers Gasthuisgaarde worden in de bloemetjes gezet 
Sedert april van dit jaar zetten 3 bewoners van de wijk Gasthuisgaarde zich in als 
vrijwilliger om de vuilnisproblematiek in hun wijk in goede banen te leiden.  
Om het sluikstorten en de overlast van afval tegen te gaan werden zij door de stad 
Tongeren aangesteld om 2x per week 2 ‘huisvuilgarages’ open te houden en er op 
toe te zien dat de bewoners hun afval op de correcte manier achterlaten. 
Door deze inzet is de wijk veel netter geworden! We merken duidelijk resultaat! 
 
Woonzo heeft daarom op 08.11 deze 3 bewoners, Micheline Michiels, Paulette 
Ramaekers en Laurence Beckers in de bloemetjes gezet om hen te danken voor 
hun inzet. 
 
In 2019 zullen in de wijk ondergrondse afvalcontainers in gebruik genomen worden. De bewoners van de wijk zullen 
tijdig ingelicht worden over de nieuwe werkwijze. Dit nieuwe systeem is een initiatief van Woonzo en de Stad 
Tongeren. 
 
 
 

KALENDER 
 
10.12 Dag van de Mensenrechten 
25.12 Woonzo GESLOTEN (Kerstmis) 
26.12 Woonzo GESLOTEN (2de Kerstdag) 
31.12 Woonzo GESLOTEN  
01.01 Woonzo GESLOTEN (Nieuwjaar) 
06.01 Driekoningen 
12.02 Dikke truiendag 
14.02 Valentijn 
22.02 start Vlaamse week tegen Pesten 
23.02 start Week van de Vrijwilliger 
01.03 Complimentendag 
 
 

08.03 Internationale Vrouwendag 
17.03 Dag van de Zorg 
21.03 Internationale Dag tegen Racisme 
31.03 Overschakeling Zomeruur 
01.04 Aprilvis 
07.04 Wereldgezondheidsdag 
21.04 Pasen 
22.04 Woonzo GESLOTEN (Paasmaandag) 
24.04 Buitenspeeldag 
 

 Hasseltsesteenweg 28/1, 3700 Tongeren 

 012 440 200 

 info@woonzo.be 

 www.woonzo.be 

Open: maandag tot vrijdag 
 van 8u30 tot 12u00 
Inschrijven: maandag en dinsdag van 8u30 tot 11u30 
 woensdag van 13u00 tot 16u30 


