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Voorwoord 
 

 

Voorwoord 
 

Beste huurders,  

 

IZI wonen is reeds zes maanden een feit! Intern zijn er ondertussen een aantal verschuivingen 

gebeurd. Vanaf 1 januari 2020 kunnen jullie voor alles wat te maken heeft met klanten: huurprijzen, 

huurcontracten, sociale problemen, koopwoningen, … terecht in het kantoor te Ingelmunster, dit 

onder leiding van Peter De Clerck, directeur klanten. In het kantoor te Izegem kunnen jullie terecht 

voor alles wat te maken heeft met ons patrimonium: herstellingen, renovaties, nieuwbouwprojecten, 

… Hier leidt Johan Denolf, directeur patrimonium, alles in goed banen. Op pagina 3 en 4 vind je meer 

info over de contactgegevens en openingsuren van beide kantoren.  

 

Ook in deze editie zetten we terug een huurder in de kijker. Deze keer gaat het om twee huurders uit 

Izegem. Zij huren reeds 32 jaar aan onze maatschappij! Op pagina 9 kan je meer lezen over het winnen 

van een maand gratis huur. Naast enkele tips en weetjes geven we jullie op pagina 12 tot 14 nog een 

blik op onze huidige en toekomstige nieuwbouwprojecten. 

 

 

Veel leesgenot,  

Het IZI wonen-team 

COLOFON 

4de jaargang – nr. 6 
Verantwoordelijke uitgever:  
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8770 Ingelmunster 
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IIn dit nummer… 
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Kantoor INGELMUNSTER  
Oostrozebekestraat 136 bus 1   Telefonisch bereikbaar    051 30 25 45 

Openingsuren 

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, van 8u30 tot 10u00 

Zitdag in Izegem (kantoor Izegem): 

Elke maandag van 8u30 tot 10u30 

In het kantoor van Ingelmunster kan je terecht voor alles i.v.m. huren en kopen: huurprijzen, 

betalingen, inschrijvingen, plaats op de wachtlijst, … 

 

 

 

 

Kantoor IZEGEM  
Brugstraat 16      Telefonisch bereikbaar   051 30 49 62 

Openingsuren: MA-DI-VR van 10u tot 12u  Elke werkdag van 09u tot 12u   

Of op afspraak: 051 30 49 62 

In het kantoor van Izegem kan je terecht voor alles i.v.m. het technische aspect: defecten en 

onderhoud, nieuwbouwwoningen, … 

 

 

 

 

Openingsuren   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdagen 2020 

- woensdag     01/01  -     maandag      02/11 

- maandag      13/04  -     woensdag      11/11 

- vrijdag      01/05  -     vrijdag       25/12 

- donderdag    21/05  -     maandag      28/12 

- vrijdag       22/05  -     dinsdag      29/12 

- maandag      01/06  -     woensdag      30/12 

- maandag      20/07  -     donderdag      31/12 

- dinsdag       21/07 

 

Maandag 8u15 – 12u00    13u15 – 18u00 

Dinsdag 8u15 – 12u00    13u15 – 16u00 

Woensdag 8u15 – 12u00    13u15 – 16u00 

Donderdag 8u15 – 12u00    13u15 – 16u00 

Vrijdag  8u15 – 12u00  
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Kantoor IZEGEM  -  Patrimonium 

Johan Denolf     Directeur Patrimonium 

E-mail: johan.denolf@iziwonen.be 

Antoon Vandenberghe     Bouwtechnisch medewerker 

E-mail: antoon.vandenberghe@iziwonen.be 

Wim Coucke     Projectmedewerker bouw 

E-mail: wim.coucke@iziwonen.be 

Barbara Lievens     Administratief medewerkster 

E-mail: barbara.lievens@iziwonen.be 

 

Algemeen e-mailadres  info@iziwonen.be 

Algemeen telefoonnummer 051 30 49 62 

 

 

Bij w ie kan je terecht?   

Kantoor INGELMUNSTER  -  Klanten  

Peter De Clerck      Directeur Klanten 

E-mail: peter.declerck@iziwonen.be 

Nicole Vandenabeele     Boekhoudkundig medewerkster 

E-mail: nicole.vandenabeele@iziwonen.be 

Frederik Legein     Financieel medewerker 

E-mail: frederik.legein@iziwonen.be 

Fien D’Huyvetter      Sociaal medewerkster 

E-mail: fien.dhuyvetter@iziwonen.be 

Sabine Baert     Medewerkster klanten 

E-mail: sabine.baert@iziwonen.be 

 

Algemeen e-mailadres  info@iziwonen.be 

Algemeen telefoonnummer 051 30 25 45  

 

 

 

WELKOM 

mailto:info@iziwonen.be
mailto:sabine.baert@iziwonen.be
mailto:info@iziwonen.be
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Huurder in de kijker 
 

Marcel en Arlette wonen bijna 32 jaar samen met hun 

zoon in een huurwoning van IZI wonen gelegen in de 

Bosmolens.  

Marcel en Arlette zijn heel trots op hun huurwoning en 

onderhouden ze alsof het hun eigen woning zou zijn. 

Marcel is een echte handige Harry, zo is de woning deels 

ingericht met zelfgemaakte meubelen. Eenmaal per 

week krijgt de woning een grondige poetsbeurt.  

Ook de tuin is mooi aangelegd met een visvijver, terras, 

sierbeelden, bloemen, … In de zomer wordt er geregeld in gewerkt. Het onderhouden van de tuin is 

een leuke hobby. Achteraan in de tuin staat een tuinhuisje dat Marcel zelf in elkaar timmerde.  

Doordat Marcel en Arlette reeds lange tijd samen met hun zoon in hun huurwoning wonen en ook 

nog lang niet van plan zijn om er te vertrekken, loonde het om enkele investeringen te doen. Zo werd 

alles mooi behangen en de muur in de living werd aangepakt met een speciale schildertechniek. 

Marcel installeerde ook zelf een nieuwe keuken.  

Een aantal jaren geleden nam IZI wonen (toen nog de Izegemse Bouwmaatschappij) de isolatie van 

het dak onder handen. Marcel en Arlette zijn heel tevreden over de uitgevoerde werken. Alles werd 

mooi afgewerkt en de stielmannen ruimden alles netjes op wanneer ze klaar waren met de werken. 

Ondertussen kwam men ook reeds langs voor het opmeten van hun buitenschrijnwerk. In de 

toekomst wordt de beglazing en het buitenschrijnwerk van de woning vervangen. Hier kijken ze 

beiden naar uit. Dit zal zorgen voor extra isolatie, waardoor de koude beter buiten zal blijven. 

Daarnaast zal Marcel het buitenschrijnwerk niet meer jaarlijks hoeven te schilderen. Al deed hij dit 

steeds met veel plezier.  

 

Facebook 

Ken je onze facebook-pagina al? 
Als je onze facebook-pagina liket, word je op de 
hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen 
IZI-wonen. Er worden regelmatig berichten 
gepost over bijvoorbeeld de vorderingen in de 
nieuwbouwprojecten, tips en weetjes, onze 
sluitingsdagen, …  
 
Zeker de moeite waard om eens een kijkje te 
nemen! 
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Veelgestelde vragen 
Wat moet ik doen indien ik wil verhuizen en mijn huurwoning wil opzeggen? 

Als je jouw woning wilt verlaten, moet je IZI wonen verwittigen en opzeg doen van je huurwoning 

of -appartement. De opzeg kan op 2 manieren gebeuren: 

1) via een aangetekende brief die je ondertekent  

2) je kan langskomen op ons kantoor in Ingelmunster waar er gezamenlijk een aftekening van de 

opzeg kan gedaan worden.  

Opzegtermijn: Onder normale omstandigheden is de opzegtermijn 3 maanden. 

Wanneer de huur wordt opgezegd omdat je verhuist naar een rusthuis, is de 

opzegtermijn slechts 1 maand. 

De opzegperiode van je huurwoning start de eerste dag van de maand die volgt op 

de ontvangst van je opzegbrief of gezamenlijke aftekening.  

 bv. we ontvangen je aangetekende opzegbrief op 15/02/2020, dan gaat je opzegperiode in op 

01/03/2020 en loopt deze tot 31/05/2020. 

Als huurder zorg je er voor dat tegen het einde van de opzegperiode je   

huurwoning volledig leeggemaakt en gepoetst is. Ook de tuin dient in nette 

staat te zijn. Een afchecklijst met taken kan je vinden op www.iziwonen.be 

>> ik ben huurder >> nuttige documenten en brieven >> 6. bij vertrek 

 

Ik heb problemen met mijn centrale verwarming of sanitair, wat moet ik doen? 

Voor huurders uit Ingelmunster, Pittem, Wingene, Sint-Eloois-Winkel of Kortemark:  

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 IZI wonen hier niet van op de hoogte 

te brengen, zij krijgen uw melding door via Cofely Services. 

 
Voor huurders uit Izegem: 

Neem contact op met het kantoor in Izegem op het nummer 051 30 49 62. Een 

medewerker zal uw probleem doorgeven aan een loodgieter die bij u thuis langskomt. 

 

Moet ik mijn dakgoot uitkuisen? 

Ja. Als huurder dien je inderdaad zelf je dakgoot te onderhouden. Door ophoping van bladeren, 

takken, mos en ander vuil kan de regenpijp verstop geraken. Dit kan zorgen voor lekkage en andere 

schade aan je woning.  

 

http://www.iziwonen.be/
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Goede afspraken zitten in de lift 
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Vervanging buitenschrijnwerk  
 
In Ingelmunster, Sint-Eloois-Winkel en Pittem werd de beglazing en het buitenschrijnwerk de 
afgelopen jaren reeds vervangen in 151 woningen. Het oude houten buitenschrijnwerk werd 
vervangen door onderhoudsvriendelijk PVC schrijnwerk. Daarnaast werd er overal nieuwe 
binnenbekleding geplaatst en werden er in bepaalde ruimtes ventilatieroosters geplaatst.  
 
Begin dit jaar zal in de gemeente Kortemark (26 woningen) het buitenschrijnwerk vervangen worden. 
In de tweede helft van het jaar komt de gemeente Wingene (23 woningen) aan de beurt. Voordat de 
werken van start gaan, vindt er nog een infomoment plaats voor alle betrokken huurders.  
 
Wat de woningen in Izegem betreft, heeft de architect reeds opmetingen en inventarisatie van een 
60-tal woningen gedaan. Deze gegevens worden binnenkort doorgestuurd naar de VMSW (Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen). Na goedkeuring en toekenning van budget kan ook hier gestart 
worden met de vervanging van het buitenschrijnwerk.  

 
 

Tijdelijke administratieve versterking 
 
Op 1 juni 2019 gingen de sociale huisvestingsmaatschappijen ‘De Mandelbeek’ en de 

‘Izegemse Bouwmaatschappij’ samen in een nieuwe maatschappij: IZI wonen. Zo’n fusie 

brengt heel wat extra werk met zich mee, daarom werd er besloten om tijdelijk een 

administratieve kracht aan te werven. Sinds 28 oktober versterkt Marjan ons team.  
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Winnaar één maand gratis huur 
De huurders van het vroegere ‘De Mandelbeek’ maakten het 

afgelopen jaar kans om één maand gratis huur te winnen. Het enige 

wat ze hiervoor dienden te doen was gedurende het hele jaar 2019 

steeds tijdig hun huurprijs betalen.  

Ondertussen zijn we één jaar verder en werd er uit 

alle huurders die in aanmerking kwamen om deel 

te nemen aan de wedstrijd een winnaar 

getrokken! De gelukkige winnaar is Maurits, huurder uit Wingene. Maurits was 

aangenaam verrast toen hij eind december vorig jaar een telefoontje kreeg met 

de mededeling dat hij gewonnen had. Hij kon het bijna niet geloven. ‘Wat een mooi 

nieuwjaarscadeau’ zei hij. Maurits zijn geheim om steeds tijdig te betalen: een doorlopende 

opdracht via de bank waardoor de huishuur automatisch betaald wordt in het begin van de maand. 

Ook dit jaar wordt er tussen al onze huurders opnieuw een maand gratis huur verloot. Deelnemen 

doe je automatisch door elke maand tijdig je huurprijs te betalen. In december dit jaar wordt de 

winnaar getrokken en persoonlijk verwittigd.  

 

Tips om huurachterstal te vermijden: 

1. Betaal voor de 10de van de maand. 

 bv.: de huurprijs van de maand januari dient ten laatste op 9 januari betaald te worden 

2. Gebruik bij elke betaling het juiste OGM-nr (gestructureerde mededeling): ***…/…./…..*** 

 het OGM-nr vind je op jouw huurprijsberekening links onderaan 

3. Je kan jouw huishuur automatisch laten betalen. Dit heet een doorlopende opdracht. Via online 

banking of een bankautomaat kan je dat zelf aanmaken. Of, vraag je bank om hulp hierbij.   

 

Brandveiligheid: rookmelder en blusdeken  
 

Wat is een rookmelder?  

Rookmelders redden levens! Een rookmelder piept als er rook in de 

woning is. De rookmelder verwittigt jou dus als er brand is. Zo kan 

je snel ontsnappen. Een rookmelder is verplicht in alle 

huurwoningen. IZI wonen installeerde rookmelders in al haar 

woningen.  

Test en onderhoud de rookmelder.  

- Stofzuig de rookmelder 1x per maand. Doe dit voorzichtig. Test daarna de rookmelder via de 
testknop.  

- Overschilder de rookmelder nooit. Kleef er ook nooit plakband op.  
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“Mijn rookmelder piept, maar er is geen brand. Hoe komt dat?”  

Het is belangrijk om je rookmelder regelmatig te onderhouden. Stof in het toestel of een defecte 

batterij kan zorgen voor gepiep.  

- Stofzuig de rookmelder voorzichtig 1x per maand. Test daarna de rookmelder via de testknop. 

- Is je batterij leeg? Vervang deze dan direct, hiervoor ben je als huurder zelf verantwoordelijk. 

- Overschilder de rookmelder nooit. Kleef er ook nooit plakband op. 

Blijft de rookmelder piepen? Dan is de rookmelder misschien defect.  

 Huurders van Ingelmunster, Pittem, Wingene, Sint-Eloois-Winkel en Kortemark: neem contact 

op met COFELY op het nummer 051 25 33 94. 

 Huurders van Izegem: neem contact op met Antoon, onze technisch medewerker via 

antoon.vandenberghe@iziwonen.be of via 051 30 49 62.  

 

Wist je dat je rook niet ruikt als je slaapt?  

Jouw hersenen gebruiken jouw neus niet als je slaapt. Als je slaapt, ruik je niets. Van een rookgeur of 

een brandlucht word je dus niet wakker.  

Daarom installeerde IZI wonen in elke woning en appartement een rookmelder, dat is verplicht. Een 

rookmelder neemt de taak van jouw neus over. De rookmelder piept als er rook in de woning is. Dat 

hoor je wel, zelfs als je slaapt. Zo kan je op tijd ontsnappen uit de woning.  

Nog geen of niet op ieder verdiep een rookmelder in je woning of appartement? Neem dan dringend 

contact op met Antoon, onze technisch medewerker via antoon.vandenberghe@iziwonen.be of via 

051 30 49 62.  

 

Wat is een blusdeken?  

Heel wat woningbranden ontstaan in de keuken. Bewaar daarom een blusdeken in de 

keuken. Met een blusdeken kan je snel een kleine brand (brandende frietketel of pan) 

doven. 

Een blusdeken kost ongeveer 20 euro en kan je kopen in doe-het-zelfzaken. Controleer 

of het blusdeken voldoet aan de norm EN 1869. Dat lees je op de verpakking. Leg het 

blusdeken op een gemakkelijk bereikbare plaats in de keuken.  

Brand voorkomen is natuurlijk nog beter. Blijf altijd bij jouw potten en pannen als je kookt.  

 

Wist je dat je een brandende frietketel nooit met water mag blussen?  

Giet nooit water op een brandende frietketel. Dat zorgt voor een enorme steekvlam!  

Wat moet je wel doen? Dek een brandende frietketel af met een vochtige doek of een 

blusdeken. Bescherm je handen met vochtige doeken. Wacht tot de frietketel volledig 

afgekoeld is. Verplaats de frietketel ondertussen niet.  

  Opgelet! Blusdekens worden niet voorzien door IZI wonen! 

mailto:antoon.vandenberghe@iziwonen.be
mailto:antoon.vandenberghe@iziwonen.be
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Zoveel restafval  

produceert elke  

Vlaming per jaar. 

Zorg mee voor minder afval! 

Verminder je afvalberg 
 

 

  

 

 

 

   

Kleef een sticker ‘geen reclame’ op je brievenbus indien je deze toch nooit 
doorbladerd.  
 
 
 
Drink kraantjeswater:  

  Kraantjeswater in België is perfect drinkbaar 

  Het is goed voor je portemonnee: kraantjeswater is goedkoper dan  

      flessenwater 

  Je hebt minder te dragen als je van de supermarkt komt 

  Veel plastic flessen, vervoer én geld uitgespaard dus! 

 

Neem zelf een tas mee naar de winkel en vermijd zo plastic zakjes: 

  Vaak moet je voor een plastic zakje betalen. Dus, je spaart ook wat  

      geld uit.  

 

 
Controleer de houdbaarheidsdatum van voedsel voor je iets koopt: 
  Houd deze datum ook in jouw koelkast goed in de gaten.  
 
 

 
 
Bewaar etensresten in plastic dozen, niet in aluminium- of huishoudfolie.  

 

 

Breng herbruikbare spullen naar  
De Kringwinkel. Geef jouw spullen zo een 
tweede leven.  

 

152 KG 

In 6 tips naar minder afval 

Afval sorteren is belangrijk. Zo help 

je het milieu. Nog beter is geen afval 

produceren. We geven je een paar 

tips om afval te vermijden. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Huidige nieuwbouwprojecten 
INGELMUNSTER 

Project Kortrijkstraat: 12 huurappartementen met 2 slpk en 1 huurappartement met 3 slpk 
 Voorziene einde werken: halverwege 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZEGEM 

Project Mercuriusstraat (Hondekensmolenstraat): 10 huur- en 18 koopwoningen   

 Voorziene einde werken: tweede helft 2020 

Achterzijde koopwoningen 

Achter- en zijaanzicht 

Vooraanzicht 
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KORTEMARK 

Project Koutermolen/Schreveweg:  

6 huur- en 3 koopwoningen 

  Voorziene einde werken:  zomerverlof 2020  

 

 

 

 

  

Voorzijde huurwoningen 

Koopwoning 

Huurwoningen 



14 
 

Projecten in de nabije toekomst 
INGELMUNSTER 

Project Bollewerpstraat:   2x 12 huurappartementen waarvan 8 aangepast voor rolstoelgebruikers  
               12x 1 slpk en 12x 2 slpk 
     ondergrondse parking  
 Voorziene start werken: begin 2020 
 Voorziene einde werken: eind 2021 

 
  

  
 

 

IZEGEM 

Project Gentsestraat:   

 Wooneenheden: 

 2 gelijkvloerse  huurappartementen met 1 slpk (aangepast voor rolstoelgebruikers) 

 3 huurappartementen met 1 slaapkamer 

 6 huurappartementen met 2 slaapkamers 

 

 

 

 

 
 

  

Meer info over onze nieuwbouwprojecten  

vind je terug op onze website www.iziwonen.be 
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Kruiswoordraadsel: doe mee & win! 
Zo werkt het: 

- vul het kruiswoordraadsel in  alle antwoorden zijn te vinden in dit infokrantje 

- vorm het woord dat we zoeken 

- stuur het antwoord ten laatste op 29/02/2020: 

o steek onderstaand strookje in de brievenbus van ons kantoor  

o of mail naar fien.dhuyvetter@iziwonen.be  

+ geef de top 3 van de prijs die je wenst te winnen (nr. 1 = prijs die je het liefst wilt) 

- na het ontvangen van de strookjes worden de winnaars getrokken, zij worden zo snel 

mogelijk verwittigd om hun prijs op te halen 

 

Deelnemingsvoorwaarden:  

- je moet huurder zijn van IZI wonen 

- slechts één deelname per adres  

 

Prijzen:  

- 1 fruit- en groentenmand t.w.v. €25 

- 1 bon van de Standaard Boekhandel t.w.v. €25 

- 1 bon van de Multibazar t.w.v. €25 (winkels in Pittem en Izegem) 

- 1 geschenkmand met producten uit de Oxfam wereldwinkel t.w.v. €25 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwoordstrookje:  

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 

Antwoord:  

a b c d e f g h i j k l m n o 

 

Prijzen top 3: 1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

   2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

   3) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:fien.dhuyvetter@iziwonen.be
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HORIZONTAAL 

3.  Wat is het algemene e-mailadres van IZI-wonen? 

5.  In welke gemeente/stad is ons kantoor gevestigd waar je   

     terecht kunt met technische problemen? 

7.  Met wat mag je een brandende frietketel nooit blussen? 

8.  Wat is de voornaam van onze tijdelijke administratieve kracht? 

9.  Hoe heet de straat waarin ons kantoor te Izegem gelegen is? 
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VERTICAAL 

1. We vragen om bij elke betaling het juiste OGM-nr te gebruiken. Welke benaming bestaat er nog 

voor ‘OGM-nr’?   tip: schrijf de woorden aaneen 

2. Hoe heet de firma waar huurders uit Ingelmunster, Pittem, Wingene, Kortemark en Sint-Eloois-

Winkel terecht kunnen bij problemen met hun centrale verwarming of sanitair? 

3. In welke gemeente/stad wordt er binnenkort gestart aan de bouw van 2x 12 appartementen 

met ondergrondse parking? 

4. Waar kan je bruikbare spullen binnenbrengen om ze een tweede leven te geven? 

 tip: schrijf de woorden aaneen 

6. Dit jaar wordt het buitenschrijnwerk in twee gemeentes van ons patrimonium vervangen: 

Wingene en … 
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