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In dit nummer… 

In de volgende editie van onze infokrant 

krijgen jullie de resultaten van de 
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Sint-Eloois-Winkel te lezen.  
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Voorwoord 
Beste huurders,  

 

De tijd vliegt en zo zijn we reeds aan de 3de editie van onze infokrant gekomen! Zoals gewoonlijk staat er 

opnieuw een huurder in de kijker. Deze keer gaat het om Lisette en André die hun tuintje gezellig 

ingericht hebben. Er komen opnieuw een aantal vragen aan bod die huurders ons vaak stellen. Ook geven 

we jullie terug een aantal tips en weetjes om mee. Daarnaast willen we jullie informeren over onze 

nieuwbouwprojecten. Ook de kinderen willen we plezieren, zij hebben vakantie en dan durft de verveling 

al eens toe te slaan. Achteraan in deze infokrant vinden zij een leuke knutselactiviteit terug!  

 

Veel lees(- en knutsel) genot,  

Het Mandelbeek-team 
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Openingsuren   

 

Sluitingsdagen 2018 

Bij wie kan je terecht?  

- maandag   01/01  -     woensdag          11/07 

- dinsdag   02/04  -     woensdag         15/08 

- maandag   30/04  -     donderdag        01/11 

- dinsdag   01/05  -     maandag          24/12 

- donderdag  10/05  -     dinsdag          25/12 

- maandag   21/05  -     woensdag         26/12 

 

Peter de Clerck    Directeur 

E-mail: peter@demandelbeek.be 

Nicole Vandenabeele   Financieel en administratief medewerkster 

E-mail: nicole@demandelbeek.be 

Antoon Vandenberghe   Bouwtechnisch medewerker 

E-mail: antoon@demandelbeek.be 

Fien D’Huyvetter    Sociaal medewerkster 

E-mail: fien@demandelbeek.be 

Algemeen telefoonnummer: 051 30 25 45 
 

Kantoor Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 136 bus 1 

Maandag 14u00 – 18u00 

Dinsdag 08u15 – 12u00  

Vrijdag  08u15 – 12u00 

Of op afspraak: 051 30 25 45 

 

Zitdag in Kortemark (Sociaal Huis): elke laatste dinsdag van de maand, 8u30 tot 10u00 
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Huurder in de kijker 
Lisette en André huren in Wingene reeds vier jaar een 

woning van De Mandelbeek. Het gaat om een recent 

gebouwde woning waarvan zij de eerste huurders zijn. 

Naast het inrichten van hun woning zijn ze bij hun verhuis 

meteen begonnen met de aanleg van hun tuintje.  

Hoe zag de tuin eruit toen jullie hier kwamen wonen? 

Er was eigenlijk niks anders dan aarde aanwezig. Voordat we 

begonnen met de aanplanting hebben we de aarde 

opgehoogd zodat het niveau gelijk kwam met ons terras. 

Het tuintje is in vier afgebakende perkjes opgedeeld met 

tussenin padjes. Daarna zijn we begonnen met aanplanten.  

Welke planten staan er zoal in jullie tuin? 

Alle planten die we staan hebben zijn winterhard. Zo moeten we niet elke zomer opnieuw 

planten bijzetten. Natuurlijk gebeurt het wel eens dat er een plant sterft of verplaatst moet 

worden. We hadden bijvoorbeeld tulpen staan, maar hebben ze na hun bloeiperiode terug 

uitgedaan omdat ze te hoog kwamen waardoor we de andere planten niet meer zagen staan. 

Daarnaast hebben we gladiolen, hortensia’s op stam, … In deze periode staat onze tuin op zijn 

mooist.  

Hoeveel tijd besteden jullie aan het onderhoud van jullie tuin? 

Er is veel werk aan, maar voor ons is het een hobby en het is leuk om te 

kunnen genieten van onze tuin wanneer we op het terras zitten. Elke 

vrijdag onderhoudt Lisette de tuin: onkruid wieden, dode blaadjes en 

bloemetjes verwijderen, de aarde harken, … Natuurlijk moeten de planten 

dagelijks water krijgen, zeker met het warme weer van de voorbije weken. 

Als we iets doen, willen we het goed doen. Anders beginnen we er niet aan.  

Hadden jullie vroeger ook zo’n mooie 

tuin? 

We hadden vroeger een heel grote tuin 

met een groot grasveld, bomen, 

struiken, bloemen en planten. Jammer 

genoeg werden we onteigend omdat er 

een fietspad werd aangelegd. Gelukkig 

konden we bij De Mandelbeek terecht. 

Uiteindelijk zijn we heel tevreden met 

onze woning. We hebben altijd al in 

Wingene gewoond. Dus in dat opzicht is 

er voor ons niet veel veranderd.  
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Veelgestelde vragen 
Mijn gezinssamenstelling wijzigt, moet ik dit als huurder zelf melden? 

Ja. Wanneer je gezin groter of kleiner wordt, moet je dit binnen de 

maand schriftelijk laten weten aan De Mandelbeek. Je huurprijs hangt 

namelijk af van je gezinsgrootte.  

Opgelet! Als een bijwoonst niet tijdig gemeld wordt, wordt dit aanzien 

als domiciliefraude! 

Wijziging gezinssituatie Wat te doen? 

Er is iemand overleden Bezorg ons een overlijdensbericht. 

 rouwbrief of attest van de gemeente 

Iemand verlaat de woning Bezorg ons een nieuw ‘attest samenstelling gezin’. 

 dit kan je ophalen bij de gemeente 

Er komt iemand bij je wonen 

 ook wanneer er een kindje 
     geboren is 

 

Dit moet je ons schriftelijk melden. 

 deze bijwoner moet aan volgende zaken voldoen: 

- bewijs van inburgering 

- kennis van Nederlands hebben  

- voldoen aan inschrijvings-, toelatings- en 

eigendomsvoorwaarden 

Bezorg ons een nieuw ‘attest samenstelling gezin’. 

 dit kan je ophalen bij de gemeente 

Bezorg ons de inkomsten van het jaar 2015 van deze 

persoon.  

 

Mag ik een tuinhuis of autobergplaats plaatsen bij mijn woning? 

Na aanvraag bij en goedkeuring van De Mandelbeek kan 

je als huurder kleine aanpassingen doen rondom je 

woning: bv. plaatsen van een tuinhuis, aanleggen of 

uitbreiden van een terras of een omheining plaatsen.   

Voorwaarden bij plaatsen tuinhuis:  

- max. oppervlakte van 12m² 

- max. hoogte van 2,25m 

- geprefabriceerde tuinhuisjes zijn toegelaten 

- afstand van tuinhuis tot zij- en achterliggende percelen moet min. 2 meter 

 tenzij akkoord van aanpalende buren: min. 0,5m afstand  
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Voorwaarden bij plaatsen autobergplaats: 

- max. toegelaten volume is 50m³ 

- max. diepte van 6m 

- moet zo dicht mogelijk bij de woning worden geplaatst 

- indien de autobergplaats op de perceelgrens wordt ingeplant is een schriftelijke 

goedkeuring van de buren verplicht 

- uitzicht: zelfde stijl en materialen van de woning 

 carport kan tegen de woning geplaatst worden 

 

NIET VERGETEN !!  

 verplicht aanvraag te doen bij De Mandelbeek 

o schets, foto of folder van tuinhuisje of autobergplaats 

o plannetje waar het tuinhuis precies zal komen (grootte, afstand tot woning en 

perceelgrens buren) 

 we raden aan om bij het plaatselijk gemeentebestuur na te vragen of een vergunning 

nodig is 

 huurder moet zelf een verzekering aangaan voor zaken die ze zelf bijgeplaatst hebben 

 

Meer info vind je terug op onze website www.demandelbeek.be onder de rubriek ‘Huurder’, 

‘Veranderingswerken’.  

Wat met mijn zelfgeplaatste tuinhuis of autobergplaats als ik verhuis?  

Wanneer je verhuist, ben je als huurder verplicht de 

woning achter te laten in de originele staat als toen je 

in de woning trok.  

Uitzonderingen:  

Indien de volgende huurder je tuinhuis of 

autobergplaats wil overnemen, mag deze blijven 

staan. Vanaf dan valt deze onder de 

verantwoordelijkheid van de nieuwe huurder.  

 De Mandelbeek komt hier niet in tussen: oude en nieuwe huurder moeten dit zelf 

onderling regelen! 

 

 

Problemen met uw centrale verwarming of sanitair?  

Neem contact op met COFELY op het nummer 051 25 33 94 en maak een afspraak met 

hen. 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/
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Ventileren of verluchten? 
Veel huurders vragen zich af wat er nu het best is: ventileren of verluchten? Hieronder 
leggen we kort het verschil uit tussen beide.  

Ventileren = constant verversen van de binnenlucht in je huis (24u op 24u).  

 Dit gebeurt aan de hand van de ventilatieroosters in je ramen. Indien je 
geen ventilatieroosters hebt, kan je jouw raam op een kier of kiepstand 
zetten.  

Verluchten =  raam of buitendeur voor een korte tijd (15-30 min) wijd open zetten.  

 Dit doe je best aanvullend op het ventileren. Is aan te raden na 
activiteiten waarbij vocht of schadelijke stoffen vrijkomen: in de 
slaapkamer na het slapen, in de badkamer na het douchen, in de keuken 
na het koken, wanneer de was hangt te drogen in huis, bij klussen, … 

 
Conclusie?  
Zowel verluchten als ventileren zijn belangrijk. Wanneer er te weinig verlucht wordt, 
stapelen vocht en schadelijke stoffen zich op. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken: 
astma, hoofdpijn, allergie, … 
 
 

 
                  

Tips:  
- zet je ramen elke dag ongeveer een half uur open  
- laat je ventilatieroosters openstaan 
- zet je ramen open wanneer er veel volk over de vloer 

geweest is 
- hang je was niet te drogen in de woonkamer 

Meer info in de flyer ‘Ventileren en verluchten’  
van Agentschap Zorg & Gezondheid. 
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Oproep e-mailadressen 
Om de gegevens van onze huurders up to date te houden, doen we 

een oproep om jullie e-mailadres door te geven. Indien je over een  

e-mailadres beschikt, zend dan een mailtje met onderwerp  

‘e-mailadres’ naar fien@demandelbeek.be In de toekomst kunnen we 

jou dan eveneens contacteren via deze weg.  

ZieZo! Onderhoudsboekje 
Twijfel je als huurder wie er verantwoordelijk is voor bepaalde 

herstellingen of onderhoud van je woning? Ga dan ten rade in het 

ZieZo! boekje. Al onze huurders kregen dit boekje eind 2013. 

Mensen die later huurder van De Mandelbeek werden, kregen dit 

mee bij de ondertekening van hun huurcontract. 

Aan de hand van overzichtelijke tekeningen vind je snel terug op 

welke pagina je meer info vindt over jouw specifiek probleem in je 

woning.  

 
 
 
 

Stel, je hebt problemen met één van de 
scharnieren van je deur, dan blader je door 
naar de aangegeven pagina.  
 
 
 
 
 

 
Aan de hand van symbolen vind je terug wie er verantwoordelijk 
is voor welke herstellingen.  

 
Indien je het ZieZo! boekje doornam, maar nog steeds niet weet hoe de vork in de steel zit, 
kan je steeds contact opnemen met onze technisch medewerker Antoon op het  
nummer 051 30 25 45.   

mailto:fien@demandelbeek.be
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Energierenovatieprogramma 2020 
Om de stijgende energiekost voor de huurder betaalbaar te houden, is De Mandelbeek volop 

bezig om aan het energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid te voldoen. Dit 

programma omvat volgende zaken: 

•    alle daken isoleren       afgewerkt   ✓ 

•   alle enkel glas vervangen door isolerend glas   volop mee bezig  

•   verouderde verwarmingsinstallaties vervangen   volop mee bezig 

 

Vervanging buitenschrijnwerk 
  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  bijna afgerond  ✓ 

  -    Pittem   49 woningen  opmetingen zijn gestart  

  -    Kortemark   26 woningen  2019-2020 

  -    Wingene   30 woningen  2019-2020 

 

Plaatsing centrale verwarming 
  Op de planning staan alle huizen in het patrimonium van De Mandelbeek waar momenteel 

nog geen centrale verwarming is: 

  -    Ingelmunster   woningen  volop mee bezig  
  -    Sint-Eloois-Winkel   woningen  nog te bepalen 

  -    Pittem    woningen  nog te bepalen 

  -    Kortemark    woningen  nog te bepalen 

  -    Wingene    woningen  nog te bepalen 

 

  
 

 

DOEL: 

HOGER WOONCOMFORT 

EN LAGERE 

ENERGIEFACTUUR! 
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Genieten van je zomertuin 

Nu het terug zomer is, staat alles in bloei en moeten de tuinschaar en grasmachine 
regelmatig bovengehaald worden.  

Enkele tips:  
- maai minstens om de 2 weken je gras 
- wied regelmatig je onkruid 
- zorg ervoor dat er geen overtollig materiaal of afval in je tuin ligt 

 dit bemoeilijkt het onderhoud en geeft een slordige indruk 
- probeer 2x per jaar je haag te snoeien (max. hoogte 2m20) 
- vergeet niet om ook eventuele bomen of struiken tijdig te  

snoeien 
 

We houden toezicht en waar nodig zullen we aanbellen en vragen om 
actie te ondernemen. 

Heb je hulp nodig? Laat het ons weten zodat we je eventueel kunnen 
doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.  

 
 

Wist je dat… 
…   onze burelen er steeds netjes bijliggen dankzij onze poetsvrouw Soetkin? 

…   de huur van de lopende maand steeds voor de 10de dag van diezelfde maand gestort   
      moet worden? 
 bv. de huur van de maand augustus moet ten laatste op 9 augustus gestort worden 

…   het afgelopen jaar het verouderde buitenschrijnwerk van de huurwoningen in Sint-Eloois- 
      Winkel volledig vernieuwd werd? 

…   je bij de betaling van je huurprijs steeds je OGM-nummer (= gestructureerde mededeling)  
      moet noteren? 
 dit staat op de brief van de huurprijsberekening die elke huurder eind december 

2017 kreeg 
 

  

 

Je hebt het misschien al gemerkt,  

De Mandelbeek heeft een facebook-pagina!  

Like onze pagina @shmdemandelbeek en wordt op de hoogte 

gehouden van nieuwe projecten, werfbezoeken, renovaties, 

infovergaderingen, ... en allerhande interessante weetjes. 
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Nieuwbouwprojecten 
INGELMUNSTER 

Project Anzegemse Route (zijstraat Kortrijkstraat): 2 koopwoningen 
 Voorziene einde werken: januari 2019 

   
 

 
 
Project Kortrijkstraat: 12 appartementen met 2 slpk en 1 appartement met 3 slpk 

 Voorziene einde werken: oktober 2019   
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IZEGEM 

Project Mercuriusstraat (Hondekensmolenstraat):   

- 10 huurwoningen (Izegemse Bouwmaatschappij)  

- 18 koopwoningen (De Mandelbeek)  

 Voorziene start werken: half september 2018  

 Voorziene einde werken: maart 2020 
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KORTEMARK 

Project Koutermolen/Schreveweg: 6 huurwoningen en 3 koopwoningen –  

 Voorziene start werken: september 2018  

 Voorziene einde  werken:  februari 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buren in appartementen 
Af en toe ontstaan er spanningen tussen buren. Hoe dichter men bij elkaar woont, hoe meer 

rekening men met elkaar dient te houden. Hieronder enkele tips.   

Geluidshinder = grootste ergernis 
- respecteer de rustperiodes (geen lawaai voor 7u na 22u) 
- loop in je appartement op blote voeten, pantoffels of schoenen met een zachte zool 
- breng buren op de hoogte wanneer je een feestje houdt of lawaaierige klusjes gaat doen  
- kleef viltjes onder stoelpoten of andere meubels die vaak verschoven worden 
- sla niet met deuren 
- zet de tv en radio niet te luid 
- laat je huisdieren niet te lang alleen  

 
Andere ergernissen 
- geurhinder (vuilnis en dieren) 
- niet sluiten van gemeenschappelijke voordeur en (fietsen)berging 
- roken op het terras en peuken naar beneden gooien 
- afval of ander materiaal achterlaten in de gemeenschappelijke 

delen 
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De gelukkige winnaars van        

de wedstrijd in de vorige editie  

van ons Infokrantje: Conny, 

Freddy, Ingrid en Christel.              

Enkele sfeerbeelden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Eind 2018, begin 2017 werd het verouderde      

      buitenschrijnwerk van de huurwoningen in 

  Sint-Eloois-Winkel vernieuwd 

 Aanleg voetpaden,  

     parkeerplaatsen en parking  

     Bruinbeekstraat Ingelmunster 

 Aanleg speeltuin in Bruinbeekstraat Ingelmunster 



16 
 

Knutselhoekje 
Tijdens het warme weer is niets zo leuk als spelen met en in het water! Hieronder zie je hoe 
je eenvoudig een bootje in elkaar knutselt.  
 
Wat heb je nodig? 

- lege shampooflessen 
- kurken 
- bamboestokjes/brochettestokjes 
- tafelzeil of stevige stof  
- nietmachine en/of plakband 
- stevige elastieken 

 
Zo ga je te werk:  

- snijd 2 driehoeken uit de stof of het tafelzeil 
- bevestig deze driehoeken aan het bamboe- of 

brochettestokje (met nietmachine of plakband) 
- prik je stokje met vlag in de lange zijde van de kurk 
- bevestig de kurk met vlaggenmast aan de hand van elastieken rond de lege fles 

 
 
 
 
 

 

EN… VAREN MAAR!    
 

 

 

  ! OPROEP !  

 

 

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 samenzijn 

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, onze sociaal medewerkster: 

fien@demandelbeek.be 


