
 
 
 
 
 
 

 
 

VISITATIE 2019 
 

 
 
In oktober 2019 ontvangt Woonzo voor de tweede keer een Visitatiecommissie. De eerste keer was in 2013. 
 
Wat is een visitatie? 
Een visitatie is een officiële inspectie. Het woord komt van visitare, latijn voor bezoeken. Een visitatiecommissie 
beoordeelt de prestaties van een sociale huisvestingsmaatschappij over zes prestatievelden: 

1. De beschikbaarheid van woningen; 

2. De kwaliteit van de woningen en de woonomgeving; 

3. De betaalbaarheid; 

4. Het sociaal beleid; 

5. De financiële leefbaarheid; 

6. De klantgerichtheid. 

 
De beoordeling van de visitatiecommissie wordt vastgelegd in een visitatierapport. Hierin staan aanbevelingen 
geformuleerd die de maatschappij in staat stelt om haar eigen prestaties te verbeteren. 
 
Soms worden ook bewoners uitgenodigd voor een gesprek. Woonzo dient daarom de contactgegevens van huurders 
door te geven aan de Visitatiecommissie. 
 
Bewoners die niet willen dat hun contactgegevens worden doorgegeven, kunnen dit melden aan Woonzo. Dit kan 
telefonisch (012/44.02.01) of per mail (privacy@woonzo.be) of per post: Woonzo cvba, Hasseltsesteenweg 28/001 
in 3700 Tongeren. 
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VOORSTELLING 

FINANCIËLE DIENST 

 
 

 De Financiële Dienst van Woonzo houdt 
zich bezig met het financiële in de 
ruimste zin van het woord. Zij doen de 
boekhouding, verwerken de facturen, 
berekenen de huurlasten van de 
huurders, werken samen met de 
directeur aan de financiële planning, 
behartigen subsidiedossiers, doen de 
verplichte rapporteringen, enz…  
De huurders zelf hebben met deze 
medewerkers niet zoveel contact, zij 
werken meer op de achtergrond.  
Maar toch willen we het team graag aan 
jullie voorstellen.  
Het financiële team bestaat uit 3 
medewerkers. Het team wordt geleid 
door Dirk Steukers (59) en de 
medewerkers zijn Christine Creten (54) 
en Kevin Ketelslegers (31). Dirk en 
Christine werken halftijds, Kevin is er elke 
dag. Dirk en Kevin genoten een financiële 
opleiding en Christine heeft al meer dan 
20 jaar praktijkervaring op de dienst zelf. 
Ondanks het feit dat hun dagelijkse 
werkzaamheden geen intens contact met 
de huurders en de kandidaten inhouden, 
werken zij nauw samen met de 
verschillende diensten en medewerkers 
van Woonzo. Hierdoor zijn zij toch goed 
op de hoogte van al hetgeen er leeft 
binnen onze huisvestingsmaatschappij. 
 
 
 
 

NUTTIGE TIP 
Tips voor een lager energieverbruik! 

Eén op de drie alleenstaanden heeft moeite om de  
energiefacturen te betalen. Zij moeten een groot deel van  
hun inkomen besteden aan gas- en elektriciteitskosten.  
 
Algemeen kampt 21,7% van alle Belgen met  
“energie-armoede” en dat cijfer zal nog toenemen. 
 
Geen wonder dat meer en 
meer mensen op zoek 
gaan naar manieren om 
energie te besparen. Vaak 
kunnen heel simpele 
oplossingen en 
veranderingen in 
gewoontes al een heel 
groot verschil maken. 
 
Enkele tips:  

 Zet je verwarming 1°C lager. Zo bespaar je maar liefst 7% 

energie. 

 Vervang gloei- en halogeenlampen door ledlampen. Of nog 

beter, zet de lampen eens uit. 

 Zet apparaten zoals pc’s, tv’s, opladers, … volledig uit als je 

ze niet gebruikt. 

 Was enkel met volle wasmachines. Een volle verbruikt even 

veel als een halfvolle. 

 Laat je was zo veel mogelijk buiten drogen, dat kost 

helemaal niks. 

 Vul lege ruimten in je diepvriezer met piepschuim. Een volle 

diepvriezer verbruikt minder. 

 Hou je koelkast zo leeg mogelijk. Een lege koelkast verbruikt 

minder. 

 Schakel je elektrische kookplaten iets vroeger uit. Ze blijven 

nog een tijdje warm. 

 Vervang regelmatig de filter van je afzuigkap. Anders 

vermindert het rendement. 

Tot slot loont het ook de moeite om de prijzen van de verschillende 
energieleveranciers te vergelijken.  
Zo kan je tot 200 euro per jaar besparen. Meer informatie vind je op 
de website www.mijnenergie.be. 
 
 
 
  

http://www.mijnenergie.be/


 
 

WOONZO INFORMEERT 
Actualisatie 2019 

Woonzo cvba is wettelijk verplicht om elke twee jaar haar kandidatenbestand te actualiseren. 
Dit wil zeggen dat wij moeten nagaan of alle kandidaten nog geïnteresseerd zijn in een sociale woning en of ze nog 
voldoen aan de inkomensvoorwaarde. Bovendien kunnen kandidaten die dit wensen hun voorkeur wijzigen met 
behoud van hun inschrijvingsdatum. 
 
Einde maart zal Woonzo de actualisatiebrief versturen aan ongeveer 900 kandidaten. 
 
Ben je behalve huurder ook nog kandidaat voor een andere woonst? 
Bezorg ons dan de ingevulde en ondertekende formulieren terug voor 30.04.2019. 
 
Als je niet reageert op deze brief en ook niet op de herinneringsbrief, die wij vermoedelijk in mei zullen versturen, 
dan is Woonzo cvba verplicht om je kandidatuur te schrappen. 
Dit wil niet zeggen dat je je niet meer mag inschrijven, maar wel dat de wachttijd die je had opgebouwd verloren is. 
 
Ken je personen die kandidaat zijn? Vrienden, kennissen, familieleden, collega’s, ... , herinner hen er dan aan dat ze 
zeker moeten antwoorden. Een schrapping heeft immers tot gevolg dat zij hun eventuele huurpremie of 
huursubsidie kwijt zijn. 
 

 ZEG HET VOORT ! ! ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderbezetting 

Woonzo verhuurt momenteel ongeveer 1.200 panden.  
Jammer genoeg zijn op dit moment 93 van onze panden onderbezet. En dit terwijl heel veel mensen wachten op een 
sociale woning. 
 
 
 
 
Wat is “onderbezet”? 
 
Je woont onderbezet als twee 
of meer slaapkamers in je  
woning niet worden gebruikt. 
 
 
 
 



Bijvoorbeeld: een alleenstaande in een woning met drie slaapkamers of een koppel in een woning met vier 
slaapkamers. 
Woonzo wordt verplicht door de Vlaamse Overheid om deze onderbezetting aan te pakken. 
 
Wij zullen dit stapsgewijs doen. Deze operatie zal enkele jaren in beslag nemen. 
De onderbezetting van de appartementen in de wijk Paspoel zal aangepakt worden tijdens de renovatie van de wijk. 
Huurders van deze wijk zullen in een aangepast pand herhuisvest worden. 
Wat de rest van ons patrimonium betreft, zullen wij als eerste de onderbezetting van de woningen aanpakken omdat 
de nood aan woningen groot is. 
 
De betrokken huurders zullen door Woonzo persoonlijk worden gecontacteerd. 
 
Je wil je kandidaat stellen voor een aangepaste woning? 
 
Als je onderbezet woont en je wenst je vrijwillig in te schrijven voor een kleinere woning, dan krijg je voorrang. Wij 
kunnen dan immers je woning verder verhuren aan een gezin dat dit nodig heeft. 
Je kan daarvoor bij ons langskomen op maandag en dinsdag van 08u30 tot 11u30 en op woensdag van 13u00 tot 
16u30. Woonzo zal je met raad en daad bijstaan! 
 
 

PROJECTEN 
Verhuringen project “Regulierenplein” 

In 2009 kocht Woonzo zeven panden aan het Regulierenplein. Dit 
plein dankt zijn naam aan het hier vroeger gelegen klooster der 
reguliere kanunniken van Sint-Augustinus.  
 
Na een moeizame tocht realiseerde Woonzo een mooi project, 
deels nieuwbouw en deels renovatie, van 12 woongelegenheden, 
met ondergrondse parking en gemeenschappelijke tuin. 
 
Het project werd ontworpen door architect de Schaetzen en 
gebouwd door bouwbedrijf Driesen N.V. uit Overpelt. 
 
Door zijn specifieke ligging kunnen de bewoners er rustig wonen 
midden in het centrum van Tongeren. 
 
De nieuwe huurders zullen op 1 juni 2019 hun intrek nemen. Wij 
willen hen langs deze weg welkom heten bij Woonzo en hen veel 
succes wensen met hun nieuwe woning! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

LEUK WEETJE 
Bewonersbevraging Paspoel Anders 

In voorbereiding van de tweede verhuisfase wil Woonzo  
lessen trekken uit de eerste verhuisbeweging.  
Wat was goed?  
Wat kon beter?  
En vooral, hoe hebben de huurders hun verhuis ervaren? 
 
Daarom organiseerden wij begin dit jaar een bewonersvergadering.  
Ondanks enkele bemerkingen, leverde dit een mooi resultaat op 
van maar liefst 8/10. 
 
Woonzo wenst langs deze weg de bewoners te bedanken die de moeite namen om aan onze bevraging mee te 
werken. Wij zullen de geformuleerde opmerkingen zeker meenemen en proberen om het de volgende keer nog 
beter te doen! 
 
 

OPROEP 
Antennes 

Woonzo is op zoek naar “antennes” in haar wijken en complexen. Antennes zijn voor ons bewoners die niet voor 
zichzelf spreken, maar die wel in naam van alle bewoners een contactpersoon naar Woonzo toe willen zijn. 
 
Ken jij je buren? 
Heb je een goede verstandhouding met je buren? 
Ben je bereid om het aanspreekpunt van Woonzo te zijn? 
 
Schrijf je dan snel in via onderstaand strookje. 
Uit alle ontvangen kandidaturen zal Woonzo  
een uiteindelijke selectie maken, zodat we er zeker van zijn 
dat elke wijk vertegenwoordigd is. 
 
Woonzo komt niet elke dag in al haar projecten, dat is niet realistisch. 
En als er écht iets scheelt, dan horen we het wel snel. 
Maar misschien hebben jullie wel goede ideeën of suggesties voor Woonzo? 
Misschien vinden jullie dat bepaalde zaken anders of beter zouden kunnen?  
 
Samen maken we het motto van Woonzo waar: Uw thuis, onze zorg. 

 
…………………………………………………………………………………………….……….. (naam en voornaam)  

wil mij graag kandidaat stellen als antenne voor Woonzo. 

Mijn adres is …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ik ben te bereiken op het nummer ……………………………………………………………….. 

Bezorg dit strookje voor 30/04/2019 aan Woonzo. Per mail: info@woonzo.be of per post: Woonzo cvba, 
Hasseltsesteenweg28/001 in 3700 Tongeren. Je kan het ook in onze brievenbus steken. 
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KALENDER 
 
31.03 Overschakeling Zomeruur 
01.04 Aprilvis 
07.04 Wereldgezondheidsdag 
21.04 Pasen 
22.04 Woonzo GESLOTEN (Paasmaandag) 
01.05 Woonzo GESLOTEN (Dag van de Arbeid) 
06.05 Ramadan 
12.05 Moederdag 
15.05 Internationale Dag van het Gezin 
21.05 Werelddag van de Culturele Diversiteit 
30.05 Woonzo GESLOTEN (O.L.H. Hemelvaart) 
31.05 Wereldantitabakdag 
 

 

24.04 – Buitenspeeldag 

 
 
 
 
 
 
Hoera! Op woensdag 24 april 2019 is het opnieuw buitenspeeldag! 
 
Al voor de 12de keer op rij kan je een hele woensdagnamiddag van 13u00 tot 17u00 buiten ravotten en sporten.  
Televisie kijken is op die dag niet mogelijk. Alle favoriete televisiezenders gaan een hele namiddag op zwart. Bovendien is de 
buitenspeeldag volledig GRATIS. Er is dan ook geen enkel excuus om binnen te blijven! 
 
Maar liefst drie van de gemeenten waar Woonzo actief is nemen deel aan deze buitenspeeldag.  
In Tongeren, Heers en Riemst worden er activiteiten georganiseerd. 
 
Buitenspeeldag Heers 
Wat  Hippospel, atomic rush, rockende boom, go-carts, monkey climbing, stuntvalmat, laser shooting, … 
Waar Buitenterreinen De Bammerd, Salvialaan z/n, 3870 Heers 
Contact jeugd@heers.be of 011/48 01 21 
 
Buitenspeeldag Riemst 
Wat  Springkastelen, go-carts, strobalentoren, kinderdorp, sweeper, stormbaan, djembe, lasertag, schminkstand, 

strand, hockey, powerplaysoccers, … 
Waar Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, 3770 Riemst 
Contact jeugd@riemst.be of 012/44 03 46 
 
Buitenspeeldag Tongeren 
Wat Grimeren, trampo-basket, frisbee op doel, springkastelen, bellenblaascaravan, go-carts, driewielers, 

voetbalkooi, … 
Waar Pliniuspark, Fonteindreef z/n, 3700 Tongeren 
Contact jeugd@stadtongeren.be of 012/80 00 81 

 
 
 
 

04.06 Suikerfeest 
09.06 Pinkersteren 
09.06 Vaderdag 
10.06 Woonzo GESLOTEN (Pinkstermaandag) 
12.06 Internationale Dag tegen Kinderarbeid 
14.06 Werelddag van de Bloedgever 
15.06 Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling 
20.06 Wereldvluchtelingendag 
23.06 Dag van de Mantelzorger 
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