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NIEUWE RAAD VAN BESTUUR
Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werden er op 8 juni zeven nieuwe bestuurders bij Woonzo
aangesteld.
De nieuwe Raad van Bestuur van Woonzo bestaat uit 9 leden en komt 2 keer per maand samen. Hieronder vind je
een overzicht van wie er allemaal in onze Raad van Bestuur zetelt.
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VOORSTELLING
NIEUWE VOORZITTER

LEUK WEETJE

De Wondere Pluim
Meer dan 1.000 leerlingen van
15 basisscholen uit Tongeren
namen in het voorjaar deel aan
“De Wondere Pluim”. Zij
schreven op vrijwillige basis een verhaal rond het thema
“KantelMoMeNT”.
Tijdens een slotevenement in de Velinx werden de winnaars bekend
gemaakt.
Acteur Michaël Pas kwam de winnende verhalen voorlezen. Hun
verhaal werd opgenomen in het boek “Het Moment van de
Wondere Pluim 2019 Tongeren”.

De leden van de Raad van Bestuur kozen
tijdens hun eerste vergadering de nieuwe
voorzitter.
Eddy Manet (Tongeren) werd op 13 juni
verkozen tot nieuwe voorzitter van
Woonzo.
Op de eerste zaterdag van de maand,
tussen 10.00u en 12.00u, zal Eddy
aanwezig zijn in de kantoren van Woonzo
voor huurders en kandidaten die hem
persoonlijk willen spreken.

Maar liefst 5 kinderen van huurders van Woonzo vielen in de prijzen
of kregen een eervolle vermelding in het boek “Het moment van de
Wondere Pluim 2019 Tongeren”.
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Het Woonzo-team feliciteert hen met deze uitstekende prestatie en
beloont hen met een cadeaubon van Dreamland!

WOONZO INFORMEERT
Nieuwe poetsfirma

Sinds juni van dit jaar staat de firma M&G Cleaning in voor
het onderhoud van onze burelen en de gemeenschappelijke
delen van het patrimonium van Woonzo (zoals de
trappenhallen in de appartementsblokken).
Zij namen – na een openbare aanbestedingsprocedure – de
fakkel over van ASLV Cleaning.
Het team dat M&G Cleaning sinds 1 juni in onze projecten
inzette, voldeed echter niet aan onze verwachtingen. Wij
hebben dit zeer kort mee opgevolgd en samen met de
directie van de poetsfirma proberen bij te sturen. Omdat wij
nog steeds niet voldoende tevreden zijn zal er vanaf 1
september een nieuw team ingeschakeld worden.
Ook de prestaties van dit team zal kort opgevolgd worden.
Heb je alsnog klachten? Neem dan contact met Peter Vanelderen (peter.vanelderen@woonzo.be).

Woonzo breidt haar kantoorruimte uit!
Op 29 juli ging Woonzo over tot de aankoop van
bijkomende kantoorruimte in het gebouw aan de
Hasseltsesteenweg. Wij kochten de ruimtes die
tot voor kort gebruikt werden door Eigen Huis NV.
Onze huidige burelen waren te klein geworden
om een goede en efficiënte dienstverlening te
garanderen en om te voldoen aan de groeiende
noden van onze doelgroep.
Door de bijkomende aankoop zullen wij onze
diensten en afdelingen wat kunnen herschikken.
Onze medewerkers zullen rustiger kunnen
werken.
Maar vooral het garanderen van de privacy van onze bezoekers en de mogelijkheid tot het hebben van een gesprek
onder vier ogen zijn dé aandachtspunten die bij de herschikking van onze kantoren als eerste aan bod zullen komen.
Er zullen aparte ontvangstruimtes voorzien worden voor kandidaten, voor de contractondertekening, voor de sociale
dienst…
Zodra onze kantoren heringericht zullen zijn zal hierover uiteraard opnieuw gecommuniceerd worden.

PROJECTEN

Nieuwe verhuringen Heurkensberg (Fase 2)

Op 18.06.2018 begon Concept Building &
Services bvba uit Dilsen-Stokkem in opdracht van
Skyline Europe, aan de bouw van Heurkensberg
Fase 2.

Het betreft 15 appartementen met 1 en 2 slaapkamers in een
gebouw met lift en ondergrondse parking.

De voorlopige oplevering is voorzien voor de
tweede helft van november. De
huurovereenkomsten zullen ingaan vanaf
01.01.2020.
De toewijzingen zijn gebeurd in augustus en zijn
bekrachtigd door de Raad van Bestuur.
De nieuwe huurders zullen hun intrek nemen in
december.

WIJKNIEUWS

Rommelmarkten op Paspoel en Nieuw-Tongeren
Rommelmarkten zijn hip!
In maar liefst twee van onze wijken werd er de afgelopen maanden een rommelmarkt georganiseerd.
Op zondag 23 juni vond een rommel- en garageverkoop plaats in de wijk Paspoel Anders in Tongeren.
Deze werd
georganiseerd door
de organisatie
Rommelmarkt
Paspoel Anders in
samenwerking met
Woonzo.
Er kwamen 110
standhouders
opdagen
Op een terras kon
je genieten van een
natje en een
droogje aan
democratische
prijzen.
De allerkleinsten
konden zich
uitleven op het
springkasteel.
De opbrengst hiervan gaat naar het kerstfeest dat in de wijk georganiseerd zal worden.
Op zondag 11 augustus was het de beurt aan de wijk NieuwTongeren in Tongeren. De organisatie was voor het eerst in handen
van de Vereniging “Tongeren Nieuw – Opnieuw Nieuw” en het was
meteen een groot succes.
Op en rond het Sint-Jozefsplein
stonden maar liefst 230
standhouders en er was een
constante stroom van 600 à 700
bezoekers.

De opbrengst gaat naar het organiseren van een Halloween
wandeling en een Sinterklaas evenement in de wijk.

NUTTIGE TIP
Hoe hou je de groene container proper?
De meest voorkomende klacht in de zomer is de geur van een niet goed onderhouden groene (gft-) container.
Nochtans is het niet zo moeilijk om geurtjes te voorkomen.









Zet hem elke 14 dagen buiten, ook al is hij nog niet vol.
Druk het afval niet aan. Dit bemoeilijkt het leegmaken.
Maak de container regelmatig schoon met natuurlijke producten zoals groene zeep of soda.
Leg een stuk krant in de container of koop biologisch afbreekbare zakken.
Strooi wat soda op de bodem. Dit neutraliseert geurtjes.
Zet de container niet in de zon, maar op een koele plaats.
Doe de deksel altijd naar beneden, zodat er geen vliegen in kunnen. Dit voorkomt maden.
Heb je toch maden?
 Maden kunnen niet tegen zout. Hierdoor drogen ze uit.
 Giet kokend water in de lege container.
 Zet de container licht open. Maden houden niet van licht.
Wat hoort thuis in een gft-container?
Nieuwe regels vanaf 2019!

ANTENNEVERGADERING
19.06.2019
In het Woonzo-krantje van maart van dit jaar deed Woonzo een oproep voor
“antennes” in haar wijken en complexen. Huurders die zich geroepen voelden om
aan dit project mee te werken konden zich kandidaat stellen. De respons was
overweldigend! Maar liefst 17 huurders hebben onze eerste antenne-vergadering
bijgewoond.
Samen werd de rol van een antenne vastgelegd:
Antennes zijn de oren en ogen van Woonzo in de wijk of gemeente. Een antenne is niet verantwoordelijk voor een
gebouw, maar ruimer voor een hele wijk of gemeente.
Het is de bedoeling om te weten wat er leeft en speelt bij onze bewoners, waar zij mee zitten, wat Woonzo beter
kan, MAAR antennes zijn GEEN
- Conciërges
- Werknemers van Woonzo
- Technische hulpjes
- Bemiddelaars in burenruzies
Heb je klachten? Wil je een herstelling aanvragen? Wil je informatie over je huurcontract of huurprijs? Wil je hulp bij
een burenruzie? Neem dan rechtstreeks contact met Woonzo.
De antennes voor Tongeren zijn:
 Vincent Paulussen (Hubensbeemden)
 Robby Vandersmissen (Hubensbeemden)
 Rachel Vandenreydt (Atheneum)
 Leon Bral (Paspoel Anders)
 Christine Smeets (Paspoel Anders)
 Karin Pellars (Paspoel Anders)
 Gerard Crals (Poncelet)
 Jef Nijs (Nieuw-Tongeren)
 Jenny Stevens (Nieuw-Tongeren)
 Saeren Elke (Kazerne)
 Silvanus Pokrivac (Oude Spoorbedding)
De antennes voor Riemst zijn:
 Jamie Boissevain
 Rita Bühler
De antenne voor Voeren zijn:
 Sharda Devi
De antenne voor Borgloon is:
 Elise Lammens

Voor Heers hebben we momenteel nog geen antenne.
Woon je in Heers en heb je interesse? Neem dan contact met Woonzo voor meer informatie.

KALENDER
01.10
04.10
13.10
15.10
16.10
17.10
31.10
01.11
02.11
11.11
20.11

Internationale Dag van de Ouderen
Werelddierendag
Sociaalwonendag
Internationale Dag van de Witte Stok
Wereldvoedseldag
Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede
Halloween
Woonzo GESLOTEN (Allerheiligen)
Allerzielen
Woonzo GESLOTEN (Wapenstilstand)
Werelddag van het Kind

05.12
06.12
10.12
25.12
26.12
01.01

Internationale Vrijwilligersdag
Sinterklaas
Dag van de Mensenrechten
Woonzo GESLOTEN (Kerstmis)
Woonzo GESLOTEN (2de Kerstdag)
Woonzo GESLOTEN (Nieuwjaar)

Sociaal Wonendag
Doe mee supersociaal op zondag 13 oktober
100 jaar sociaal wonen: dat mag gevierd worden. Daarom organiseren de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en 40 sociale huisvestingsmaatschappijen
op zondag 13 oktober de Sociaal Wonendag. En iedereen is welkom, want die dag zijn we echt supersociaal!
Bezoek 50 unieke locaties
Op de Sociaal Wonendag gaan er 50 bijzondere deuren van duurzame en innovatieve projecten en erfgoedpareltjes
open voor het grote publiek. Soms zijn het architecturale pareltjes of staaltjes van techniek, soms zijn het
indrukwekkende werven. Op heel wat locaties staan er bovendien extra activiteiten op het programma.
Ontdek het uitgebreide programma
De site www.sociaalwonendag.be toont een overzicht van alles wat er op de Sociaal Wonendag te gebeuren staat.
Dankzij de handige filterfunctie ontdek je snel het event van je voorkeur.
Woonzo neemt ook deel met het project Paspoel Anders. Kom op 13 oktober naar Tongeren en bezoek ons project.
Wij verwelkomen u van harte!

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

Hasseltsesteenweg 28/1, 3700 Tongeren
012 440 200
info@woonzo.be
www.woonzo.be

