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Voorwoord 
Beste huurders,  

Met trots stellen wij de eerste editie van onze Infokrant voor die vanaf nu tweejaarlijks zal 

verschijnen. We vinden het belangrijk om onze huurders op de hoogte te houden van het reilen en 

zeilen binnen onze Sociale Huisvestingsmaatschappij. Daarnaast willen we jullie graag meer 

betrekken bij de zaken die we ondernemen om jullie verblijf in jullie woning zo aangenaam mogelijk 

te maken. In deze Infokrant vind je antwoorden terug op een aantal veelgestelde vragen en 

informeren we jullie i.v.m. de vervanging van het buitenschrijnwerk in een groot deel van onze 

woningen. We geven enkele weetjes en tips mee om je woning te onderhouden en laten ook een 

aantal huurders zelf aan het woord. Jullie kunnen eveneens een glimp opvangen van onze nieuwe 

bouwprojecten en genieten van enkele sfeerfoto’s.  

Veel leesplezier,  

Het Mandelbeek-team 

v.l.n.r. Jean-Pierre De Clercq (voorzitter), Jan Defreyne (ondervoorzitter), Nicole Vandenabeele, Peter de Clerck, Fien 

D’Huyvetter en Antoon Vandenberghe 
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Openingsuren 

Bij wie kan je terecht? 

 

   

Kantoor Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 136 bus 1 

Maandag 14u00 – 18u00 

Dinsdag 08u15 – 12u00 

Vrijdag  08u15 – 12u00 

Of op afspraak: 051 30 25 45 

 

 

 

 

 
 

Sluitingsdagen 2017 
- maandag  02/01 

- maandag  17/04 

- maandag  01/05 

- donderdag  25/05 

- maandag  05/06 

- dinsdag  11/07 

- vrijdag  21/07 

- maandag  14/08 

- dinsdag 15/08 

- woensdag  01/11 

- maandag  25/12 

- dinsdag  26/12 

Peter de Clerck    Directeur 

E-mail: peter@demandelbeek.woonnet.be 

Nicole Vandenabeele   Financieel en administratief medewerkster 

E-mail: nicole@demandelbeek.woonnet.be 

Antoon Vandenberghe   Bouwtechnisch medewerker 

E-mail: antoon@demandelbeek.woonnet.be 

Fien D’Huyvetter    Sociaal medewerkster 

E-mail: fien@demandelbeek.woonnet.be 

Algemeen telefoonnummer: 051 30 25 45 
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Huurder in de kijker 
Arsène en Simona zijn reeds 27 jaar trouwe huurders bij De Mandelbeek. Ze huren een 

‘ouderenwoning’ in Sint-Eloois-Winkel.  

Aangezien jullie hier reeds 27 jaar wonen, ga 

ik ervan uit dat jullie hier tevreden zijn? 

Ja, dat klopt inderdaad. We wonen hier zeer 

graag. In het begin waren we bang dat de 

woning wat te klein zou zijn, maar na verloop 

van tijd beseften we hoeveel gemakkelijker in 

onderhoud dit was. Daarnaast bevinden alle 

leefruimtes zich op de benedenverdieping. 

Ideaal voor mensen die minder goed te been 

zijn. Op de bovenverdieping hebben we een 

zolderruimte waar we spullen kwijt kunnen 

die we niet veel nodig hebben. Onze woning is meer dan groot genoeg en bovendien hebben 

we een ruim tuintje. Op een appartement zouden we niet aarden.  

Zijn jullie tevreden over het comfort in de woning? 

Alle basiscomfort is aanwezig, meer hoeft dat niet te zijn voor ons. Wel zijn we heel blij dat 

het buitenschrijnwerk binnenkort vernieuwd wordt, dit is wel nodig en zal zorgen voor meer 

comfort. Toen we hier pas kwamen wonen, was er geen garage bij de woning om onze auto 

veilig te kunnen stallen. Daarom hadden we toen vrij snel besloten om zelf een garage te 

plaatsen. We hebben hier nog geen moment spijt van gehad, ondertussen staat onze auto 

reeds 27 jaar veilig gestalt!  

Hoe bevalt de omgeving jullie? 

Alles wat we nodig hebben is hier dichtbij terug te vinden: bakker, slager, winkel, … Het 

centrum is hier vlakbij. Gelukkig kunnen we ons nog steeds verplaatsen met de auto, waardoor 

we hiervoor niet van anderen afhankelijk zijn. Rechtover onze woning is er een speeltuintje, 

wat leuk is voor onze achterkleinkinderen wanneer zij langskomen. ’s Nachts is er soms wel 

wat lawaai van mensen die blijven rondhangen op het pleintje. Met onze buren slaan we 

regelmatig een praatje. Er valt hier altijd wel iets te beleven.  

Jullie hebben een grote familie, krijgen jullie vaak bezoek? 

Dat valt mee. We hebben een zoon en dochter. Onze zoon woont hier dichtbij, hij is recent 

gepensioneerd en komt elke dag, behalve op zondag langs. Daarnaast hebben we 4 

kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen, een hele bende dus! Aangezien onze woning te klein 

is om de hele familie in één keer te ontvangen, gaan we rond de kerstperiode jaarlijks met de 

familie eten op restaurant. De ideale oplossing dus. We wonen hier echt heel graag en gaan 

hier absoluut niet meer weg! 
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Veelgestelde vragen 
Welke herstellingen moet ik als huurder zelf bekostigen? 

Wie er precies verantwoordelijk is voor welke 

herstelling is afhankelijk van situatie tot situatie. 

Daarom raden we huurders aan het Ziezo!-boekje te 

raadplegen. Alle huurders kregen in het verleden zo’n 

boekje. Wie zijn of haar boekje kwijt is kan de inhoud 

hiervan terugvinden op onze website 

www.demandelbeek.be onder de rubriek ‘huurders’. 

Wie liever een echt exemplaar in zijn handen heeft, kan steeds een boekje komen ophalen in 

ons kantoor te Ingelmunster. De openingsuren van ons kantoor vind je terug op de vorige 

bladzijde van deze infokrant.  

Indien je het Ziezo!-boekje goed doornam, maar het antwoord op je vraag niet terug vindt, 

kan je steeds contact opnemen met Antoon, onze technisch medewerker, op het nummer  

051 30 25 45.  

 

Mogen huurders een eigendom hebben?  

Neen. Vanaf 1 maart 2017 mag je geen woning of bouwgrond bezitten of 

in vruchtgebruik hebben, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als 

je maar een paar procent eigendom bezit, mag dit niet. Je mag ook geen 

bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je 

zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor je inwonende 

partner.  

Op deze eigendomsvoorwaarde gelden een aantal uitzonderingen. Indien je hier meer info 

over wenst, neem dan contact op met De Mandelbeek.   

Heb je een eigendom? 

Indien je een eigendom hebt, ben je verplicht om De Mandelbeek hierover te informeren. 

Contacteer hiervoor Nicole op het nummer 051 30 25 45 of via e-mail: 

nicole@demandelbeek.woonnet.be . Zij bekijkt dan samen met jou je dossier.  

Problemen met uw centrale verwarming of sanitair? 

Op 1 juli 2017 werd het onderhoudscontract met COFELY Services  

vernieuwd. Je kan hen telefonisch bereiken op het nummer 051 25 33 94 en direct 

een afspraak met hen maken.  Ze zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week 

beschikbaar. U hoeft De Mandelbeek hier niet van op de hoogte te brengen, zij krijgen 

uw melding door via Cofely Services. 

 

http://www.demandelbeek.be/
mailto:nicole@demandelbeek.woonnet.be
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- Had je op 1 maart 2017 een woning of bouwgrond in gedeelde eigendom of 

vruchtgebruik? Dan heb je tijd tot 28 februari 2018 om je eigendom te verkopen. 

- Had je op 1 maart 2017 een woning of bouwgrond in je vennootschap in gedeelde 

eigendom of vruchtgebruik? Dan heb je tijd tot 28 februari 2018 om je eigendom te 

verkopen of uit de vennootschap te stappen. 

- Heb je onlangs een woning of bouwgrond kosteloos verkregen? Bijvoorbeeld, door een 

erfenis. Dan heb je één jaar tijd om de woning te verkopen. Voor een bouwgrond heb 

je vijf jaar tijd.  

Wat als je niet op tijd verkoopt? 

Is de termijn van één jaar te kort om te verkopen? Verwittig ons dan. Als je gegronde redenen 

hebt, kunnen we de termijn verlengen. Verkoop je helemaal niet? Dan zal De Mandelbeek je 

huurovereenkomst stopzetten. Je hebt dan een opzegtermijn van 6 maanden. Het is dus erg 

belangrijk dat je ons op tijd informeert.  

 

Ben ik verplicht een brandverzekering te nemen? 

Alle woningen en appartementen van De Mandelbeek zijn verzekerd voor brand. Dit 

betekent dat je als huurder je woning niet meer moet te verzekeren voor brand, maar 

wel nog moet verzekeren voor je eigen inboedel.  

Onder verzekering voor brand wordt het volgende verstaan:  

- Brand en aanverwante gevaren (bliksem, ontploffing, …) 

- Storm, hagel, sneeuw of ijsdruk 

- Waterschade (in beperkte mate) 

- Glasverzekering 

- Natuurrampen  

Eveneens hierbij inbegrepen is de dekking voor het verhaal van derden ten voordele van haar 

huurders voor gedekte schade voortkomend uit het gebouw.  

Wat betreft de inboedel, gaat het hier om alle spullen in huis die verplaatsbaar zijn zoals je 

meubelen, gordijnen, kledij, tv, speelgoed, … uitgezonderd behang- en schilderwerk, deze 

behoren ook tot de inboedel.  

OPGELET: vaste installaties die je als huurder zelf geplaatst hebt dienen apart verzekerd te 

worden door de huurder zelf. Het gaat hier om bv. zonnewering, een schotelantenne, tuinhuis, 

carport, vals plafond, … Ook je tuinomheining moet je zelf nog verzekeren.  

Meer info hierover vind je terug op onze website www.demandelbeek.be onder de rubriek 

‘huurder’. 
 

  

Via de overheid wordt nagegaan welke huurders over een eigendom beschikken. De 

betrokken huurders zullen via De Mandelbeek nog een brief met meer info ontvangen. 

http://www.demandelbeek.be/
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Vervanging buitenschrijnwerk 
 

Waarom? 

Om de stijgende energiekost voor de huurder betaalbaar te houden, stelt De Mandelbeek alles 

op alles om aan het energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid te voldoen. 

Dit programma omvat volgende zaken: 

• alle daken isoleren  gerealiseerd in periode 2010-2015 ✓ 

• alle enkel glas vervangen door isolerend glas  volop mee bezig  

• verouderde verwarmingsinstallaties vervangen  reeds deels voltooid 

Op deze manier wil De Mandelbeek al haar bestaande woningen energiezuinig maken.  

Bij de vervanging van het buitenschrijnwerk worden verluchtingsroosters in alle kamers 

voorzien wat zorgt voor een constante ventilatie in huis. Hierdoor komt er de hele dag door 

verse lucht het huis binnen en worden vochtproblemen voorkomen. De nieuwe ramen zullen 

ook gemakkelijker zijn in onderhoud doordat ze vervaardigd zijn uit pvc. Op deze manier 

hoeven de huurders hun ramen niet meer te schilderen. Daarnaast zullen alle ramen op de 

bovenverdieping volledig kunnen geopend worden waardoor het eenvoudiger wordt om de 

ruiten te poetsen. 

 

Welke woningen staan er op de planning? 
  Op de planning staan alle huizen in het patrimonium van De Mandelbeek waar momenteel 

nog enkele beglazing is: 

  -    Ingelmunster  53 woningen  afgewerkt  ✓ 

  -    Sint-Eloois-Winkel  46 woningen  2017-2018 

  -    Pittem   49 woningen  2018-2019  

  -    Kortemark   26 woningen  2019-2020 

  -    Wingene   30 woningen  2019-2020 

 

Reeds verwezenlijkt 

In 2016-2017 werd het startschot van 

dit project gegeven in de gemeente  

Ingelmunster. Hier werden er in een 

periode van ongeveer 8 maanden tijd  

53 woningen voorzien van nieuw 

buitenschrijnwerk. Hiernaast zie je de 

foto van een woning waar het 

buitenschrijnwerk vernieuwd werd. 
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Tevreden huurders 

Magdalena woont reeds 27 jaar samen met haar  

dochter Carine in hun woning op het  

Acaciaplein te Ingelmunster. Sinds maart dit  

jaar is alle buitenschrijnwerk in hun huis  

vernieuwd.  

Wat vinden jullie van het vernieuwde 

buitenschrijnwerk? 

We zijn over het algemeen zeer tevreden over 

deze vernieuwing. Wat opvalt is dat we  

onmiddellijk na de plaatsing veel minder 

moesten stoken. Onze energiefactuur was in het verleden altijd aan de hoge kant, maar we 

zijn er zeker van dat we volgend jaar bij de eindafrekening veel minder zullen moeten betalen.  

Er komt ook geen koude lucht meer binnen via de ramen, alle kieren zijn mooi dichtgemaakt. 

Ook omgekeerd merken we een positieve verandering: als het buiten heel warm is, blijft het 

in huis lekker fris.  

Eveneens een groot pluspunt zijn de roosters die in elke kamer in de ramen voorzien zijn. Op 

deze manier is er een constante ventilatie in huis en minder kans op vochtproblemen. 

Is het nieuwe buitenschrijnwerk gemakkelijker in onderhoud dan voordien? 

Absoluut! Het poetsen van de raamkozijnen gaat nu veel vlotter. Daarnaast is het gemakkelijk 

dat we onze ramen niet meer moeten schilderen wat opnieuw kosten uitspaart. We zijn ook 

zeer blij dat de ramen boven nu volledig kunnen geopend worden, waardoor het eenvoudiger 

is om deze te poetsen. 

Hoe verliep de plaatsing? 

De plaatsing verliep zeer vlot, er werd aan een hoog tempo gewerkt. In één dag tijd werden 

alle ramen en deuren van onze woning vervangen. De dag erna volgde de afwerking hiervan. 

Voor de gootbekleding, balustrade en vliegenramen kwam men afzonderlijk nog een aantal 

keer langs.  

Heb je extra opties bijbesteld?  

We hebben voor elke kamer een vliegenraam bijbesteld. Het is een investering, maar zeker de 

moeite waard! We zijn heel blij dat we deze keuze gemaakt hebben. Waar we niet voor 

gekozen hebben is elektrificatie van de rolluiken. In het verleden hadden we houten rolluiken 

die nu vervangen zijn door rolluiken in pvc. Dit is reeds een heel groot verschil in gewicht om 

op te trekken en gaat nu heel wat beter.  

Tot slot: tips voor andere huurders waarbij het buitenschrijnwerk vernieuwd wordt? 

Ik raad andere huurders aan om hun meubels eventueel af te dekken, want het uitvoeren van 

deze werken gaat met heel wat stof gepaard. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de 

omgeving rond de ramen en deuren voldoende is vrijgemaakt. Op deze manier kan men 

vlotter te werk gaan.  

Magdalena aan haar nieuwe voordeur 
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Infomoment Sint-Eloois-Winkel 

Op maandagavond 26 juni hielden we een  

infomoment in Sint-Eloois-Winkel betreffende 

de vervanging van het buitenschrijnwerk. Alle 

bewoners waarbij deze werken worden uitgevoerd 

werden hierop uitgenodigd. Op deze manier wilden 

we eventuele bezorgdheden bij de bewoners 

wegnemen en hen de kans geven om bijkomende 

vragen te stellen. In het totaal mochten we zo’n 50-

tal bewoners welkom heten. 

Dit infomoment werd georganiseerd in samen- 

werking met de aannemer, architect en de 

gemeente Ledegem. Nadien werd er een drankje 

aangeboden door de gemeente en konden de bewoners nog een praatje slaan.  

Tips om geluidsoverlast tijdens de zomer te voorkomen 

Tijdens de zomer geniet iedereen graag van de buitenlucht.  

Jammer genoeg brengt dit vaak ook de nodige geluidshinder met  

zich mee. Om geen irritatie op te wekken bij omwonenden kan je  

rekening houden met volgende tips: 

 Houdt het rustig tussen 22u en 7u, hou je stemvolume laag en zet muziek stiller. 

 Als je een feestje geeft, breng de buren hier dan vooraf van op de hoogte. Geef 

je telefoonnummer zodat ze kunnen bellen indien er toch teveel lawaai is of 

nodig ze zelf uit op het feest. 

 Heb je graag muziek wanneer je buiten zit? Geen probleem, maar hou er 

rekening mee dat niet iedereen in de buurt van dezelfde muziekkeuze als jou 

houdt. Hou het volume daarom beperkt.  

 Bepaalde klussen zoals timmeren, boren of gras maaien maken veel lawaai. Hou 

daarom rekening met het tijdstip waarop je dit doet. Doe dit bv. niet om 20u 

wanneer veel kinderen al in bed liggen.  

 Ga je er tijdens de zomer vaak op uit? Leuk! Maar houdt er rekening mee dat 

honden vaak beginnen blaffen wanneer ze langere tijd alleen thuis zijn.  

 

Indien je toch geluidshinder blijkt te ervaren bij één van je buren, 

spreek hen hier dan rustig over aan. Spreek vanuit de ik-boodschap, 

dit komt minder aanvallend over: bv. ik vind het niet fijn dat jouw 

muziek zo luid staat i.p.v. jouw muziek staat altijd te luid! 

En vergeet vooral niet te genieten van de zonnige dagen!  
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Hoe kan je een verstopping 

voorkomen? 
 

Douche en bad 
- Maak het bad- of doucheputje elke week proper. Vaak zijn lange haren de 

boosdoener van een verstopping. Ze klitten samen en vormen een ‘netje’ dat ander 

vuil ophoudt waardoor het niet weg kan stromen en er verstopping ontstaat.  

- Spoel bij elk gebruik de zeepresten goed weg met warm water.  

Vaatwasser 
- Verwijder etensresten (in de vuilbak!) van uw servies, potten en pannen, voordat je 

deze in de vaatwasser stopt. Etensresten kunnen in de afvoer van de vaatwasser 

terechtkomen waardoor deze kan verstoppen.  

Toilet 
- Gooi geen vochtige doekjes, maandverband, tampons of sigarettenpeuken in het 

toilet. 

- Giet geen verfresten, (frituur)olie of andere vetten in het toilet. 

Lavabo 
- Spoel zeep- en tandpastaresten altijd goed weg met warm water.  

- Maak een aantal keer per jaar de sifon schoon. 

Gootsteen 
- Gooi geen etensresten in de gootsteen.  

- Giet geen (frituur)olie of andere vetten in de gootsteen 

- Verwijder vet van pannen en potten met een keukenpapier voor het afwassen.  

- Maak een aantal keer per jaar de sifon schoon.  

- Plaats een zeefje in de gootsteen dat etensresten tegenhoudt.  

Wasmachine 
- Gebruik vloeibaar wasmiddel in plaats van waspoeder wanneer je op lage 

temperaturen wast. Waspoeder lost niet goed op bij lage temperaturen en wordt 

hard in de afvoerbuis. Na enige tijd raakt de afvoerbuis hierdoor verstopt.  

Riool- of afvoerput 
- Giet geen frituurolie of ander afval in de riool- of afvoerput. Breng frituurolie altijd 

naar het containerpark. 
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Nieuwbouwprojecten 

INGELMUNSTER 

Project: 13 huurappartementen – Kortrijkstraat  

    Voorziene start werken: herfst 2017 – voorziene einde: begin 2019 

 

Project: 2 koopwoningen – Anzegemse Route  

    Voorziene start werken: herfst 2017 – voorziene einde: begin 2019 
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KORTEMARK 

Project: 6 huur- en 3 koopwoningen – Schreveweg  

    Voorziene start werken: begin 2018 – voorziene einde: midden 2019 

IZEGEM 

Project: 12 huur- (verhuurd door Izegemse Bouwmaatschappij) en 12 koopwoningen (te koop  

     via De Mandelbeek) – Hondekensmolenstraat 

    Voorziene start werken: begin 2018 – voorziene einde: midden 2019 
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SINT-ELOOIS-WINKEL (Ledegem) 

Project: 12 huur- en 12 koopwoningen – Tuileboomstraat  

    Voorziene einde werken: september 2017  



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele sfeerbeelden 
Buurtfeest Bruinbeekstraat – Ingelmunster  
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Knutselactiviteit Bruinbeekstraat - Ingelmunster 

 
 

Infomoment vernieuwing buitenschrijnwerk Sint-Eloois-Winkel 

  Wordt er een leuke activiteit georganiseerd voor en door buurtbewoners   

   van jouw wijk of straat, stuur dan gerust enkele foto’s en eventueel een 

leuk tekstje door. Wie weet staan deze dan in de volgende editie van onze infokrant! 

Denk bijvoorbeeld aan een kerst- of nieuwjaardrink, gezellig samen zijn met enkele 

bewoners uit de straat, maar ook kinderen uit de buurt die samenspelen of enkele 

bewoners die dagelijks afspreken op een vaste plek om bij te praten en te genieten van 

het mooie weer. 

Foto’s en tekstjes mogen verzonden worden naar fien@demandelbeek.woonnet.be 

 

! OPROEP ! 


