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menlevingsopbouw West-Vlaanderen 
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H UURDERSKRANT  

Beste huurder(s), 

 

In april/mei 2012 kregen 410 huurders van Sociale huisvestigingsmaat-

schappij De Mandelbeek een vragenlijst in de bus. Met deze enquête 

onderzochten we of de huurders tevreden zijn over de woning, over 

de buurt en over de dienstverlening van de Mandelbeek.   We kregen 

294 ingevulde vragenlijsten terug. Bedankt aan al wie invulde!  

Over het algemeen blijken de huurders tevreden. Maar… er zijn werk-

punten! Op p. 2, 3 en 4 kan je de resultaten lezen. 

Eén van de werkpunten is het geven van informatie over herstellingen 

en onderhoud: ‘Wat moet ik zelf herstellen, wat doet de Mandelbeek 

en waar kan ik terecht met vragen?’ In 2013 zal hierover een duidelijk 

boekje worden opgemaakt: ‘de ZieZo!-brochure.’ Tegen eind juli krijgt 

iedere huurder een exemplaar in de bus. 

Sinds maart 2013 is er een nieuwe werkkracht actief bij Tweezijdig+. 

Annebel Vandenbroucke vervangt Christof Libbrecht en zal zijn taken 

met veel enthousiasme overnemen.  

 

Veel leesplezier!   Reacties en tips zijn altijd welkom. 

 

Vriendelijke groeten, 

Annebel Vandenbroucke  Peter De Clerck  

voor Tweezijdig+    Directeur  De Mandelbeek 

Medewerker Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 

De Mandelbeek: 
Maandag  14u - 18u 
Dinsdag  8u15 - 12u 
Vrijdag  8u15 - 12u 
Buiten deze uren kan u altijd langskomen  
op afspraak (tel. 051/30.25.45) 



1. Algemene tevredenheid 
▪ 71% van alle huurders vulden de enquête in.  

▪ De huurders van SHM De Mandelbeek zijn over het algemeen 

tevreden: gemiddeld 7.36 op 10. 

▪ In de tabel hiernaast kan je de scores per thema bekijken. De 

huurders zijn het meest tevreden over het onthaal en over de 

documenten en brieven. Het minst over de behandeling van 

vragen en klachten. 

 

  Resultaten van de tevredenheidsenquête 

Tevredenheid op 10 punten 



2. Over de woning 
▪ De meerderheid (7.4 op 10) van de huurders woont graag in een sociale woning. 

▪ Slechts 6% wil liever een ander soort woning (meestal een seniorenwoning) 

▪ De huurders zijn het meest tevreden over de ligging en bereikbaarheid van de woning, de woonka-

mer en de slaapkamer(s). Het minst over de badkamer, de bergruimte, de keuken en de gemeen-

schappelijke delen. 

▪ Twee op drie huurders (68%) melden tekorten aan de woning. Welke tekorten zie je hiernaast. 

Minst opmerkingen over: 

1. Trap en kelder 

2. Leidingen en afvoer 

3. WC en dak of dakgoot 

4. Waterverwarmer (boiler) 

5. Elektrische installatie 

Meest opmerkingen over: 

1. Nog enkel glas 

2. Onvoldoende isolatie 

3. Schrijnwerk: ramen en deuren 

4. Geen / te kleine bergruimte  

5. Badkamer  / barsten in muren en plafond 

 

3. Over de buurt 
▪ De meeste huurders (91.6 %) wonen graag in hun buurt. 

▪ Huurders zijn positief over de bereikbaarheid van het centrum en vinden het rustig wonen in de buurt. 

Men merkt weinig vernielingen op en vindt het een veilige buurt. 

▪ Er zijn voldoende voorzieningen in de buurt en er is genoeg openbare verlichting 

▪ Er is vaak een tekort aan parking en speelruimte. Ook zijn er te weinig ontmoetingsaangelegenheden. 

▪ Huurders vinden het verkeer in de buurt niet veilig  

Meest tevreden over: 

1. Bereikbaarheid centrum 

2. Rustig wonen 

3. Geen vernielingen 

4. Veilige buurt 

Minst tevreden over: 

1. Te weinig parkeerplaatsen 

2. Onvoldoende speelruimte 

3. Niet genoeg ontmoetingsmogelijkheden 

4. Agressief rijden  



 

4. Onthaal en behandeling van vragen en klachten 
▪ De huurders zijn tevreden over het onthaal aan de telefoon en in het bureau. Het personeel is 

vriendelijk, men krijgt snel en duidelijk antwoord op vragen over facturen en kosten.  

▪ De huurders weten tijdig wanneer ze huisbezoek kunnen verwachten.  

▪ 77% vindt de openingsuren goed en 72% is tevreden over de ligging van De Mandelbeek. 

▪ De meerderheid van de huurders wenst dat herstellingen vlugger worden uitgevoerd en wil meer 

zicht op hoe hun vraag of een klacht behandeld wordt. 
 

Huisbezoeken: voor of tegen? 

▪ Voor: 21% (Om onderhoud te controleren, luisteren naar problemen,…) 

▪ Tegen: 38% (Enkel bij klachten of problemen, huurders nemen zelf wel contact op,…) 

Meest tevreden over: 

1. Vriendelijk en correct personeel 

2. Correct en vlug antwoord op vragen over facturen en aan-

gerekende kosten 

3. Tijdig verwittigen wanneer men op huisbezoek komt 

Minst tevreden over: 

1. Zicht op opvolging en afhandeling van klachten 

2. Herstellingen worden niet vlug uitgevoerd 

5. Documenten en informatie 
▪ De huurders zijn tevreden over de verstaanbaarheid en de duidelijkheid van de documenten en 

brieven en over de informatie die ze ontvangen van de Mandelbeek. Maar hier en daar kan het 

nog beter. 

▪ Een jaarlijkse brochure vinden de huurders de beste manier om informatie te krijgen (74.43%) 

▪ Vooral huurders tussen de 25 en 35 jaar wensen informatie via e-mail en de website te ver-

krijgen. 

▪ 54.2% van de huurders heeft toegang tot internet, maar slechts 1 op 4 kent de website van de 

Mandelbeek: www.demandelbeek.be. 

Meest tevreden over: 

1. Duidelijk reglement 

2. Voldoende info en duidelijk opgemaakt huurcontract 

3. Duidelijke infobundel, met informatie over rechten en plich-

Minst tevreden over: 

1. Informatie over aankoop woningen  

2. Informatie over nieuwe bouwprojecten 

3. Informatie over planning van werken, herstel en onderhoud 

http://www.demandelbeek.be


6. Inspraak 
▪ Huurders willen betrokken worden bij beslissingen 

over grote werken aan de woning. Hiervoor kan 

men best informatievergaderingen organiseren, 

waarop de mogelijkheid tot feedback is voorzien en 

waar er duidelijke informatie over praktische zaken 

wordt gegeven. 

▪ Bij geplande werken in de buurt, kan de architect de 

bewoners bevragen en informeren over de gemaak-

te plannen. 

▪ Huurders wensen ook inspraak te hebben bij het 

afsluiten en verlengen van onderhouds-contracten. 

▪ Inspraak wordt het best via schriftelijke enquêtes 

(59%) of op bewonersvergaderingen (26%)gevraagd. 

 

 

 

Informatie over herstellingen en onderhoud bleek één van de werkpun-

ten uit de enquête. Welke herstellingen zijn voor de huurder en welke 

voor de maatschappij? Hoe zit het met het onderhoud van de boiler, de 

lift of de verwarmingsketel…? Wat kunnen we, mogen we of moeten we 

als huurder doen? Wat niet? Waar kunnen we terecht met vragen? Wat 

als er een dringende herstelling nodig is? 

Het handig ‘ZieZo!-boekje’ beidt een antwoord op deze vragen. Met 

kleuren en symbolen, proberen we informatie zo overzichtelijk mogelijk 

weer te geven. De tekeningen, de inhoudstafel en de trefwoordenlijst 

helpen je om de informatie gemakkelijker te vinden.  

 

Tegen eind juli krijgt iedere huurder een exemplaar in de bus.  

 

  ‘ZieZo!’ – handig boekje voor huurders 



Nieuws uit de Mandelbeek 
 

AANWERVING NIEUWE MEDEWERKER 

Midden 2012  heeft De Mandelbeek een nieuwe technische medewerker aangeworven, Antoon Vanden-

berghe.  

Antoon zal het team van De Mandelbeek komen versterken voor: 

▪ de opvolging van de werkopdrachten onderhoud en herstel 

▪ de opvolging van de uitvoering van het onderhoudscontract sanitair en centrale verwarming 

▪ het energiezuiniger maken van de bestaande woningen 

▪ het opmaken van prijsvraagdossiers voor de uitvoering van herstelwerken 

ENERGIERENOVATIES - het energiezuiniger maken van de bestaande woningen  

De Mandelbeek zal in de komende jaren extra inspanningen leveren om de huurwoningen energiezuiniger 

te maken.  

Hierdoor zal achtereenvolgens geïnvesteerd worden in volgende zaken: 

STAP 1: aanbrengen van dakisolatie in alle woningen van De Mandelbeek 

STAP 2: vervangen van verouderde cv ketels en boilers door nieuwe energiezuiniger toestellen 

STAP 3: het vervangen van enkel glas door dubbel glas, al dan niet met vervangen van het schrijnwerk 

Deze zaken worden planmatig uitgevoerd over het ganse patrimonium. 

De huurder wordt telkens ruim op voorhand persoonlijk ingelicht wanneer deze werken zullen doorgaan en 

door wie deze zullen worden uitgevoerd. 

KOOPRECHT VAN DE ZITTENDE HUURDER - kan ik mijn huurwoning kopen? 

Onder bepaalde voorwaarden kan je als huurder aanvragen om je huurwoning 

aan te kopen. 

 Voorwaarden waaraan DE WONING moet voldoen: 

- Minstens 15 jaar ter beschikking gesteld als sociale huurwoning; 

- Er zijn nog heel wat uitzonderingen op deze regel. Meer info kun je ver-

krijgen bij De Mandelbeek 

 Voorwaarden waaraan DE KOPER moet voldoen: 

- 5 jaar ononderbroken in de woning gewoond hebben als huurder; 

- Op de dag van bekendmaking geen andere woning of perceel dat bestemd is voor woningbouw vol-

ledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik bezitten; 

- Alleen de oorspronkelijke ondertekenaars van de huurovereenkomst hebben recht om de gehuurde 

woning aan te kopen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen onderstaande personen de gehuurde 

woning verwerven:  

  * de persoon die gehuwd is of wettelijk gaan samenwonen is met de oorspronkelijke onderte-

kenaar, na de aanvang van de huurovereenkomst; 

  * de partner die minimaal 12 maanden feitelijk samenwoont met de oorspronkelijke onderte-

kenaar en die tijdens de huurovereenkomst, de huurovereenkomst mee heeft ondertekend. 

- Het kooprecht kan niet worden afgestaan aan een inwonende (klein)kinderen, of (groot)ouders. 

  

Wens je verdere informatie dan kan je hierover steeds telefonisch met ons contact opnemen 051/30.25.45  



INFO m.b.t. Toekomstige projecten De Mandelbeek  

Project Seyntex Wingene (tussen Egemsestraat en Weverijstraat) 

 Het project omvat de bouw van 20 woningen van diverse types: 

Aan de kant van de Weverijstraat 5 éénsgezinswoningen en 7 aangepaste kleinere woningen. Deze laat-

ste kunnen ook door mindervaliden worden bewoond. 

Aan de kant van de Egemsestraat 8 appartementen: 

4 kleinere appartementen op het gelijkvloers waarvan 1 aangepast voor mindervaliden en 4 grotere 

duplex appartementen op het eerste verdiep. 

  

De werken zijn gestart op 16/4/2012, het einde van de bouwwerken is voorzien tegen eind augustus 2013. 

De omgevingswerken en groenaanleg worden aansluitend uitgevoerd door aannemer Infragro uit Waregem. 

  
Egemsestraat       Weverijstraat (zicht vooraan) 

   
Weverijstraat             Weverijstraat (zicht achteraan) 

Project Bruinbeekstraat en Ingelmunster Fase 3 

Het project omvat de bouw van 19 huurwoningen en 10 koopwoningen: 

De koopwoningen zijn 10 ééngezinswoningen met 4 slaapkamers.  

Daarnaast zijn er 19 huurwoningen van diverse types met 2 of 3 slaapkamers: 

8 éénsgezinswoningen met 3 slaapkamers en  

7 kleinere woningen met 2 slaapkamers en  

4 aangepaste kleinere woningen voor ouderen. 

  

De werken zullen normaal starten in het voorjaar van 2013 en het einde van de bouwwerken is bijgevolg 

voorzien tegen eind 2014 / begin 2015. 

 Alle koopwoningen zijn voorzien van een zonneboiler en hebben een Energiepeil lager dan 60. 

Hierdoor heeft de koper gedurende 10 jaar tevens recht op 

 vermindering van onroerende voorheffing. 

  



 
Tweezijdig 
 
Is een samenwerkingsproject van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, De Mandelbeek en Provincie West-
Vlaanderen. 
Het onderzoekt op welke manier huurders een actieve rol kunnen spelen in de werking van de sociale huisvestingsmaat-
schappij. 

Project “Het bunderhof” Sint-Eloois-Winkel 

Het project omvat de bouw van 12 huurwoningen en 12 koopwoningen: 

De koopwoningen zijn 12 éénsgezinswoningen met 3 slaapkamers; sommigen met de mogelijkheid om een 

vierde slaapkamer bij te maken.  

Daarnaast zijn er 12 huurwoningen van diverse types met 2 of 3 slaapkamers:  

7 éénsgezinswoningen met 3 slaapkamers en  

5 kleinere woningen met 2 slaapkamers aangepast voor ouderen  

 

 Voor de bouwwerken dienen nog wegenwerken te worden uitgevoerd in de zomer van 2013. 

De bouwwerken zullen normaal starten in het najaar van 2013 en het einde van de bouwwerken is voorzien 

tegen begin 2015. 

  

Alle koopwoningen zijn voorzien van een zonneboiler en hebben een Energiepeil lager dan 60. 

Hierdoor heeft de koper gedurende 10 jaar recht op vermindering van onroerende voorheffing. 

 

12 koopwoningen: 

 

 

 

 

 

 

 

12 huurwoningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inlichtingen over de voorwaarden voor het bekomen van een sociale koopwoning kan u vinden op 

www.demandelbeek.be rubriek “ik wil kopen”. 

 


