
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Woonzo wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om jou en je familie prettige 
feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
 
Tijdens de eindejaar periode zal Woonzo gesloten zijn op: 
 

Dinsdag 24 december (namiddag) 
Woensdag 25 december 
Donderdag 26 december 

Dinsdag 31 december (namiddag) 
Woensdag 1 januari 

 
Vanaf 6 januari 2020 staan wij weer uitgerust en vol goede moed voor jullie klaar!  
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MEDEWERKER IN DE KIJKER 
GUY BARTHELS 

 

 
In dit Woonzo krantje willen wij onze 
medewerker Guy BARTHELS (53) aan 
jullie voorstellen. 
 
Sedert 2017 is hij werkzaam als conciërge 
in onze wijk Paspoel Anders. Elke 
voormiddag maakt Guy een rondgang in 
de gemeenschappelijke delen, ruimt hij 
het zwerfvuil op in de blokken en in de 
wijk en verricht hij kleine klusjes. 
 
Maar Guy is in de wijk Paspoel meer 
dan een conciërge. Steeds maakt hij tijd 
voor een gesprek en problemen lost hij 
op met de glimlach. 
 
Bij de installatie van de ondergrondse 
afvalcontainers in de wijk Gasthof, 
deelde hij zijn ervaringen met de 
bewoners van dit project, waardoor de 
opstart vlot verliep. 
 
Privé is Guy de vader van een zoon en 
een dochter en één van de oprichters 
van Team Rommelmarkt Paspoel 
Anders. Een vereniging die in de zomer 
een rommelmarkt organiseerde en op 
22 december al voor de tweede keer 
een “Ouderwetse kerstmis” organiseert 
in de polyvalente zaal van Woonzo in de 
wijk Paspoel Anders. 
 
 

WIJKNIEUWS 
Ondergrondse containers Gasthof 

Afval is altijd een probleem geweest in de wijk Gasthof in Tongeren. 
De appartementen hebben geen balkon, geen berging en geen 
kelder. Het tijdelijk opslaan van afval – in afwachting van de 
wekelijkse omhalingen – zorgde dan ook voor veel frustraties bij de 
bewoners. 
 
Woonzo zorgde in 
eerste instantie 
voor een oplossing 
waarbij enkele 
garageboxen 
werden omgevormd 
tot 
stockeerplaatsen. 
Wegens slechte 
sorteergewoonten 
en onvoldoende 
discipline door enkele bewoners gingen de garages weer dicht. 
Twee jaar geleden gingen ze weer open, maar slechts op 
vastgestelde tijdstippen en steeds in aanwezigheid van enkele 
vrijwilligers. Dit bleek een goede oplossing, doch nog steeds niet 
voldoende. 
 
Daarom besliste de Raad van Bestuur van Woonzo om te investeren 
in ondergrondse containers. Een grote investering, maar wel 
noodzakelijk voor de leefbaarheid in de wijk. 
Vanaf 13 november 2019 moeten de bewoners van de wijk Gashof 
geen gebruik meer maken van de bordeaux vuilniszakken en pmd-
zakken. In de plaats komen er drie ondergrondse containers: eentje 
voor restafval, eentje voor PMD en eentje voor glas.  
 
Elke bewoner krijgt via Limburg.net een persoonlijke badge  met 20 
vulbeurten per jaar en per gezinslid voor restafval. Elke keer dat de 
schuif wordt geopend met de badge, wordt 1 beurt verbruikt. 
Herladen kan aan 0,63 euro per keer. PMD en glas zijn gratis.  

 



 
 

ANTENNEVERGADERING 
Antennevergadering 25.09.2019 

Dit wordt vanaf nu een terugkerende rubriek in onze Woonzokrant. 
Onze Woonzo-antennes komen vier keer per jaar samen. 
In elke krantje zullen we verslag uitbrengen van deze vergaderingen. 
Heb je bij het lezen van dit artikel nog vragen? 
Onze antennes zijn steeds bereid om op jouw vragen te antwoorden.  
Ook als je zelf een goed idee hebt, kan je dit melden. 
 
Sedert de vorige vergadering op 19.06.2019 werd het volgende gerealiseerd: 

 
Er werd een lijst opgemaakt over het groenonderhoud. 
Het resultaat vind je terug in deze krant! 
 
Voor de Fruitspoorstraat werd een bord besteld zodat pakjesbezorgers vanaf nu de voordeur vinden! 
De stad Tongeren heeft het bestaande naambordje verplaatst voor meer duidelijkheid. 
 
De technische dienst gaat vanaf volgend jaar controle doen in de wijken van Woonzo om gebreken 
op te lijsten. 
 
Het parkeerprobleem in Voeren werd aangepakt. De politie voert twee keer per dag (bij het begin en 
het einde van de schooldag) controle uit. 
 
Aansluitend aan de uiteenzetting van Woonzo over domiciliefraude werd gesuggereerd om hiervoor 
nauw samen te werken met de wijkagenten. In 2020 wordt dit nader bekeken. 
 
De complimentenkaartjes zijn het idee van een antenne uit onze groep. Wij volgen haar visie 
helemaal en hopen dan ook dat jullie veel complimentjes mogen ontvangen!! 

 
Woonzo wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om haar antennes van harte te bedankten voor hun inzet 
dit jaar. 
 
Het was een opstartjaar waarin nog niet heel veel werd gerealiseerd, maar we moeten ergens beginnen. Wij hopen 
op heel veel leuke initiatieven voor 2020! 
 

 



 
 

WOONZO INFORMEERT 
Nieuwe huurprijsberekening vanaf 01.01.2020 

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Vlaamse regering de huurprijs 
van jouw sociale woning. 
 
Wat verandert er? 

 Hoe we jouw inkomen berekenen; 
 De waarde van jouw woning; 
 Voor een energiezuinige woning betaal je een 

energiebijdrage. 
 

 
 
 
We berekenen de huurprijs op basis van jouw inkomen.  
Hiervoor tellen we het inkomen van iedereen die in de woning 
woont volledig mee.  
Dus ook van ouders, grootouders, mensen met een handicap en 
kinderen, behalve als ze nog kinderbijslag ontvangen. 
 
 
 

 
We nemen als basis het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van alle inwonende personen. Dit noemen we 
het referentie-inkomen. 
Als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidig inkomen. 
 

 
 
 
Voor de waarde van je woning (marktwaarde) kijken we naar de 
prijs die je zou betalen op de private markt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
We houden rekening met de kenmerken van jouw woning, zoals 
de ligging, de ouderdom, het aantal slaapkamers of je een tuin of 
terras hebt … enzovoort. 
 
 
 
 

 
Zo kunnen we een juiste waarde voor jouw woning bepalen. 
  



 
 
 

 
 
Woon je in een energiezuinige woning, dan bespaar je geld voor verwarming en warm water. 
MAAR een energiezuinige woning bouwen kost veel geld.  
Daarom betaal jij voor een energiezuinige woning een kleine bijdrage, een energiecorrectie. 
 
Die bijdrage is altijd lager dan het bedrag dat jij uitspaart op je energiefactuur! 
 
 
Wat verandert er NIET? 
 

 De solidariteitsbijdrage. Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je meer 
huur. 

 
 De gezinskorting en patrimoniumkorting. 

 
o De gezinskorting bedraagt 19 euro per persoon ten laste (kinderen waarvoor je kinderbijslag 

ontvangt en personen met een handicap +66%).  
o De patrimoniumkorting is afhankelijk van de marktwaarde van je woning. Hoe lager de 

marktwaarde, hoe hoger de patrimoniumkorting. 
 

 De minimale en maximale huurprijs. Je betaalt nooit minder dan het minimum en nooit meer dan het 
maximum. 

 
 

 
Heb je nog vragen? Contacteer ons op info@woonzo.be of 

012 440 220 of kom langs op één van onze zitdagen: 
 

Maandag 20 en 27 januari van 13u00 tot 16u30 
Dinsdag 21 en 28 januari van 13u00 tot 16u30 

Woensdag 22 en 29 januari van 08u30 tot 11u30 
en van 17u00 tot 19u00 

Donderdag 23 en 30 januari van 08u30 tot 11u30 
 

  



Nieuwe wetgeving sociale huur vanaf 01.01.2020 

 
 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning 
huurt. Woonzo somt voor jou de belangrijkste veranderingen op.  
 
Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders en 
bijwoners.  
 
 
 

 
Wie is huurder? 
 
De referentiehuurder en zijn of haar partner die de woning mee zal bewonen. 
Huurders moeten voldoen aan de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden. 
Als je als referentiehuurder na de start van de huurovereenkomst gaat samenwonen, 
dan wordt de persoon waarmee je huwt of wettelijk gaat samenwonen, huurder op 
voorwaarde dat jullie voldoen aan alle voorwaarden. 
Woon je op dat moment al samen en voldoen jullie niet aan de voorwaarden, dan zal 
je nieuwe partner de woning moeten verlaten. 
De persoon waarmee je feitelijk gaat samenwonen, wordt pas na één jaar huurder 
op voorwaarde dat jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Zo 
niet zal je partner dan de woning moeten verlaten. 

 
 
 
 

 
 
 
Wie is bijwoner? 
Alle andere personen die de sociale huurwoning bewonen,  
zijn bijwoners.  
Zij hebben geen rechten of plichten, moeten de huurovereenkomst 
 niet ondertekenen en moeten niet voldoen aan de voorwaarden. 
Soms tellen ze wel mee bij de berekening van de huurprijs. 
 
 
 
 
 
Nieuwe huurprijsberekening  
Hiervoor verwijzen we naar het artikel over de nieuwe huurprijsberekening. 
 
Einde huurovereenkomst bij overlijden 
Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de 
tweede maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog minstens zes maanden en 
misschien langer, de woning blijven bewonen. Zij moeten dan wel een nieuwe overeenkomst (een 
bezettingsovereenkomst) afsluiten met Woonzo. 
  



Heb je een woning of bouwgrond? 
 

 
Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond 
bezitten, niet in België en niet in het buitenland.  
 
Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden 
strenger.  
 
Zo mag je vanaf dan ook geen woning of bouwgrond in 
erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook 
niet het vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. 
Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, 
voldoe je niet langer.  
 

 
Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet aan deze nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde? Dan 
geldt er een uitzondering. Je hoeft dan GEEN actie te ondernemen. 
 

Ook als je een woning of bouwgrond erfde of geschonken krijgt, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover 
vragen, contacteer ons dan per mail: info@woonzo.be of telefonisch 012 440 200. 
 
 
 
 
Voorrangsregels 
Als je naar een andere woning van Woonzo verhuist,  
heb je soms recht op een voorrang. Bijvoorbeeld als je  
gezin te groot is voor je huidige woning. 
 
Vanaf 1 januari 2020 kun je alleen met voorrang verhuizen  
naar een grotere woning als dat komt doordat er door geboorte, 
adoptie of pleegzorg een extra persoon bij kwam in jouw gezin. 
Je krijgt geen voorrang meer als er iemand komt bijwonen 
en je woning hierdoor te klein wordt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jouw woning laten bezichtigen 
Als je je woning verlaat of moet verlaten, dan moet je toestaan dat we jouw 
woning laten zien aan kandidaat-huurders of kandidaat-kopers. We spreken met 
jou af op welke momenten dit kan, maximaal 2 keer 3 uur per week. We mogen 
ook affiches ophangen aan je woning. 
 
  



Groenonderhoud 

Woonzo krijgt regelmatig vragen over het groenonderhoud in onze wijken. Ook onze antennes worden geregeld met 
deze problematiek geconfronteerd.  
 
Woonzo maakte daarom – op vraag van de antennes – een lijst met wie in welke wijk verantwoordelijk is voor het 
groenonderhoud. 
 

Tongeren   Borgloon   
Astrid Ambigreen Baldewijns Ambigreen 
Atheneum Ambigreen Begijnhof Stad Borgloon 
Convent Ambigreen Bell Ambigreen 
Gasthof Ambigreen Borgerhof Ambigreen 
Heurkensberg Ambigreen Graaf Lodewijk Ambigreen 
Hippodroom Ambigreen Klappoel Ambigreen 
Hubensbeemden Stad Tongeren Vilsterbron Stad Borgloon 
Kazerne Ambigreen     
Moerenpoort Ambigreen Riemst   
Nieuw-Tongeren Ambigreen Aan de Ringboom Ambigreen 
Op de Locht Stad Tongeren BPA Kanne Gemeente Riemst 
Oude Dansschool Ambigreen BPA Zussen Gemeente Riemst 
Oude Spoorbedding Stad Tongeren Hoeve Henrotte Gemeente Riemst 
Pannenoven Ambigreen Hoeve Martens Gemeente Riemst 
Paspoel Stad Tongeren Oud Gemeentehuis Kanne Gemeente Riemst 
Princenhof Ambigreen Paenhuis Gemeente Riemst 
Raperie Stad Tongeren     
Siegelsmarkt Ambigreen Voeren   
Wijkmolenweg Stad Tongeren Sint-Martensstraat Gemeente Voeren 
      
Heers       
De Bilter Gemeente Heers     
Klooster Veulen Gemeente Heers     
Mechelen-Bovelingen Gemeente Heers     
Oud Gemeentehuis Gemeente Heers     
Rukkelingen Ambigreen     
Schaelenbourg Ambigreen     

 
 
 
Bij vragen of meldingen of problemen 
kan je terecht op volgende nummers: 
 
Woonzo 012 440 200 
Stad Tongeren 012 800 008 
Stad Borgloon 012 673 627 
Gemeente Riemst 012 440 370 
Gemeente Heers 011 486 823 
Gemeente Voeren 043 819 942 
 
  



 
 

NUTTIGE TIP 
Nuttige tip: kraantjeswater, een kwestie van gezond verstand! 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is leidingwater niet ongezonder dan flessenwater. Het voldoet aan alle 
vereisten en is perfect ontsmet. Bovendien is kraantjeswater goedkoop.  
 
Toch blijven Belgen massaal flessenwater kopen. Een gemiddelde Belg drinkt 150 liter flessenwater per jaar. 
Wereldwijd is dit 37 liter per persoon. Een gemiddelde Nederlander heeft al genoeg aan 20 tot 25 liter. 
 
“Het idee dat je hetzelfde water drinkt als dat waar je de wc mee doorspoelt, stoot veel Belgen tegen de borst”. 
 
MAAR wat men zich niet realiseert is dat kraantjeswater aan allerlei regelgeving moet voldoen! 
De Vlaamse overheid ziet streng toe op de kwaliteit van ons kraantjeswater. Het wordt op meer dan 60 verschillende 
punten gecontroleerd. Water is daarmee het strengst gecontroleerde voedingsmiddel dat er is. Veiliger kan dus niet. 
 
Enkele waterweetjes: 
 

884 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot zuiver water 
761 miljoen euro kunnen we besparen als alle Belgen hun flessenwater vervangen door kraantjeswater. 
18 miljoen kinderen kunnen niet naar school omdat ze water moeten halen. 
 
Per gezin kunnen we jaarlijks 200 à 300 euro besparen door geen flessenwater meer te kopen. 
 

 
 
 
 

 Kost gemiddeld €0,005/liter  
 Getest op 60 parameters 
 Overal beschikbaar 24/7   
 Geen verpakking = milieuvriendelijk 
 Geen transport, komt uit de kraan 

 Kost gemiddeld €1,00€/liter  
 Getest op 40 tot 60 parameters   
 Je moet ervoor naar de winkel   
 Je vergroot de afvalberg   
 Transport met vrachtwagen 

 

   
 

 
  



 
 

LEUK WEETJE 
Tongeren Nieuw Opnieuw Nieuw 

Sedert dit jaar is er in de wijk Nieuw-Tongeren, van oudsher een sociale 
woonwijk van Woonzo, een wijkvereniging actief.  
 
Het is de bedoeling om de wijk Nieuw-Tongeren nieuw leven in te blazen. 
Om er een plek van te maken waar het fijn is om te leven, waar de mensen 
elkaar kennen en waar aandacht is voor de zwakkeren in de maatschappij.  
Door het organiseren van evenementen en activiteiten is het de bedoeling 
om mensen samen te brengen en bruggen te bouwen. Tussen jong en oud, 
arm en rijk, blank en zwart. 
 
Van bij de opstart werd Woonzo door de initiatiefnemers nauw betrokken bij de werking en de projecten.  
 
De bezieler van dit project is Benny Valkenborgh, zelf bewoner van Nieuw-Tongeren. Benny is altijd al heel erg 
sociaal geëngageerd geweest. Op aanraden van enkele buurtbewoners begon het idee te rijpen om meer te doen. 
Geïnspireerd door zijn goede vriendin en “moeke” Eliane Servaes werd Tongeren Nieuw Opnieuw Nieuw opgericht.  
Op korte tijd wist Benny heel wat vrijwilligers rond zich te verzamelen en werden er al enkele bijzondere projecten 
gerealiseerd.  
 
 
Zo bestaat de vereniging vandaag de dag uit vier sub verenigingen die zich elk op hun eigen manier inzetten voor de 
wijk. 
 
 

Meldpunt het 
Uiltje houdt 
zich bezig met 
de wijk Nieuw-
Tongeren. 
Netwerkers van 

dit project gaan bij de mensen 
langs om hulp te bieden. Volgend 
jaar wordt een WhatsApp 
preventie opgestart. 
 

4Kids wil aan 
de jongeren 
uit de buurt 
een 
alternatief 
bieden in de vorm van 
knutselnamiddagen, workshops 
en buitenspeeldagen. Volgend 
jaar staan twee autoloze 
zondagen op het programma. 
 

Vergeet me nietjes is een project 
voor de 
ouderen in de 
wijk. Zij werken 
nauw samen 
met diensten- 
centrum De 

Piepel en proberen ouderen met 
elkaar in contact te brengen door 
middel van workshops, 
studiemomenten en uitstappen. 

 
 

 
 
Maar het grootste project (tot nu toe) is toch wel De 
Kabouter. In september organiseerde Tongeren Nieuw 
Opnieuw Nieuw een weggeefplein aan de Sint-Ritakerk. Het 
werd een enorm succes.  
Maar liefst 200 personen (50 à 60 gezinnen) kwamen langs.  
Dit leidde tot de oprichting van het meeneempunt De 
Kabouter. 

  



De Kabouter zamelt tweedehands spullen zoals kledij, babyspullenspeelgoed, kleine meubelen en 
keukenbenodigdheden in om deze gratis te geven aan deze gezinnen. Hiermee wil de vereniging een helpende hand 
bieden om gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben te ondersteunen. 
De Kabouter is gelegen in de Bevrijdingsstraat en is geopend elke dinsdag 
en donderdag van  
14u00 tot 17u00. 
 

 
In december organiseerde De Kabouter een Sinterklaasfeest. Al het speelgoed werd opgepoetst en uitgestald.  

 
 
 
 
De Sint kwam persoonlijk langs en alle kinderen mochten iets kiezen. 
Naderhand werden ze getrakteerd op speculaaskoeken, die door de 
vrijwilligers waren gebakken en kregen ze een snoepzak mee naar huis.  
 
Op die manier werden maar liefst 100 kinderen blij gemaakt. In totaal 
waren er 250 mensen aanwezig. 
 
 
 
 
 

Als laatste actie dit jaar deed de vereniging mee aan de Megafood stunter wedstrijd. Ze werden als goed doel 
uitgekozen en wonnen een voedselpakket van 100 kg. 
 
Hiervan maakten ze 32 
voedselpakketten voor vier 
personen, bestaande uit een 
voorgerecht, een hoofdgerecht en 
een dessert. 
De voedselpakketten werden op 
17.12.2019 verdeeld aan De 
Kabouter. 
 
Heb je spullen die je niet meer 
gebruikt, neem dan contact met 
Benny Valkenborgh op het 
nummer 0474 691 483. Hij maakt 
er heel veel mensen gelukkig mee. 
 
En vergeet niet: 
“Elke goede daad zet een volgende goede daad in werking”  
  



 
 
 
 

KALENDER 
 
25.12 Woonzo GESLOTEN (Kerstmis) 
26.12 Woonzo GESLOTEN (2de Kerstdag) 
01.01 Woonzo GESLOTEN (Nieuwjaar) 
04.02 Wereldkankerdag 
23.02 Week van de Vrijwilliger 
08.03 Internationale Vrouwendag 
 

Een complimentje doet wonderen! 

Leefbaarheid is belangrijk in onze sociale wijken. 
 
Regelmatig ontvangen wij klachten inzake leefbaarheid. Soms onschuldig, 
zoals het verkeerd sorteren van afval of geluidsoverlast. 
Soms ook ernstig. Denk maar aan drugs, criminaliteit en agressie. 
 
Onze sociaal assistente Geneviève Claesen behandelt al deze klachten en 
probeert te bemiddelen waar mogelijk. 
 
Ook Woonzo neemt haar verantwoordelijkheid. Jaarlijks gebeuren er 
meer en meer uitzettingen wegens verstoorde leefbaarheid. In 2019 werd 
door de vrederechter de huurovereenkomst van maar liefst 5 huurders 
om deze reden verbroken. 
 
In de geest van: “we vangen meer vliegen met stroop, dan met azijn”, willen we eens een positief signaal geven in 
plaats van een negatief. 
 
Heb je een goed contact met je buur? 
Kan je altijd bij iemand terecht? 
Zegt je overbuur je steeds vriendelijk gedag? 
 
Geef dan eens een complimentje! 
 
In bijlage aan dit krantje vind je vier complimentenkaartjes. Op de achterzijde is plaats voor je naam en een 
persoonlijke boodschap. 
Vind je dit te moeilijk? Kan je moeilijk Nederlands spreken en/of schrijven? Vermeld dan enkel je naam. Op de 
voorzijde staat in de meest gangbare talen: “Jij bent een goede buur”, “Ik wil je een complimentje geven” en “Jij 
bent geweldig”. 
 
Duidelijker kan niet! 
 
Steek deze complimentenkaartjes in de brievenbus van diegenen die volgens jou een complimentje verdienen.  
 
Wij wensen jullie allemaal een brievenbus vol complimentjes! 
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