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INFOKRANT 
 

 

IZI wonen 
WINTEREDITIE 2021 

 

Oostrozebekestraat 136 bus 1, 8770 Ingelmunster - info@iziwonen.be - www.iziwonen.be 

051 30 25 45 (Ingelmunster) - 051 30 49 62 (Izegem) 

Huurders uit de Stationsstraat en 

Rumbeeksestraat te Izegem ontvingen 

een aperitiefpakket voor het invullen 

van de tevredenheidsmeting. 
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Voorwoord 
 

 

Voorwoord 
 

Beste huurders,  

 

We kunnen er niet om heen, 2020 was een bewogen jaar. We wensen iedereen dan ook een jaar toe 

waarin het normale leven snel mag terugkeren. Onze kantoren in Izegem en Ingelmunster blijven open, 

maar zijn enkel te bezoeken na afspraak.  

 

In dit nummer lees je waarom de huurders 

van de Stationsstraat en Rumbeeksestraat 

een geschenkje van IZI wonen ontvingen. 

Daarnaast geven we enkele tips voor 

zuivere lucht in je woning. Op pagina 9 vind 

je een aantal wist-je-datjes terug. Wedden 

dat je ze nog niet allemaal wist? Indien je 

van plan bent om een huisdier te nemen, 

kan je op pagina 9 en 10 lezen waar je best 

rekening mee houdt voordat je een 

schattige viervoeter in huis haalt. Afronden 

doen we met enkele sfeerbeelden.  

 

 

Veel leesgenot,  

Het IZI wonen team 

COLOFON 

5de jaargang – nr. 8 
Verantwoordelijke uitgever:  
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IIIn dit nummer… 

Enkele collega’s van het IZI wonen team op het Acaciaplein in Ingelmunster. 
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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 

     Gaat voorlopig niet door omwille van corona! 

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-WO-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, … 

 

 

 

 

OPGELET:  Bezoek aan onze kantoren is voorlopig enkel mogelijk  

OP AFSPRAAK! 

 

 

 

 

Openingsuren   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sluitingsdagen 2021 

- 1 januari  -     1 november 

- 5 april  -     2 november      

- 13 mei  -     11 november 

- 24 mei    -     15 november            

- 21 juli  -     27/28/29/30/31 december 

 

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 wie 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 

Marjan Desmet     Administratief medewerkster 

E-mail: marjan.desmet@iziwonen.be 

 

Algemeen e-mailadres  info@iziwonen.be 

Algemeen telefoonnummer 051 30 25 45  

 

 

 

mailto:info@iziwonen.be
mailto:sabine.baert@iziwonen.be
mailto:marjan.desmet@iziwonen.be
mailto:info@iziwonen.be
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Traktatie Stationsstraat en Rumbeeksestraat 

Izegem 
In juni 2020 kregen alle huurders van Izegem een algemene tevredenheidsmeting van IZI wonen in de 

bus. Het resultaat van deze tevredenheidsmeting was te lezen in de vorige editie van het infokrantje. 

Er werd beloofd dat we de straat met de meeste respons zouden trakteren.  

De straten met de hoogste respons waren de Rumbeeksestraat met 100% respons en de Stationsstraat 

met 85% respons. Zoals beloofd werden zij getrakteerd door IZI wonen. Initieel was het de bedoeling 

om eind augustus een aperitiefmomentje in te lassen met hapjes en drankjes. Helaas was dit niet 

mogelijk omwille van de coronamaatregelen. Als alternatief gingen we langs bij de huurders met een 

aperitiefgeschenkje. Zo kon iedereen gezellig thuis aperitieven.  

Huurders die niet thuis waren tijdens de bedeling, kregen een brief met afhaalbon in de brievenbus. Zij 

kunnen hun pakketje afhalen in het kantoor in Izegem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Mogen vochtige doekjes doorgespoeld worden in het toilet?  

NEEN, vochtige doekjes en vochtig toiletpapier mogen niet in het toilet doorgespoeld 

worden. IZI wonen vraagt dan ook bij aandrang aan al haar huurders om dit niet te doen. 

Reden: Vochtige doekjes of vochtig toiletpapier zijn een stuk dikker en steviger dan gewoon 

toiletpapier. Gewoon toiletpapier scheurt gemakkelijk door wanneer het in contact komt met water, 

maar vochtige doekjes en vochtig toiletpapier blijven in één stuk.  

Opgelet! Bij sommige merken van vochtig toiletpapier wordt er vermeld dat je dit mag doorspoelen in 

het toilet. De ruimingsdienst liet ons weten dat dit absoluut niet mag, ookal staat er vermeld van wel! 

Gevolg: Er kan een verstopping ontstaan in de afvoer waardoor je 

toilet niet meer doorspoelt. Daarnaast heeft de ruimdienst heel 

wat extra werk om de doekjes te verwijderen. Extra werk brengt 

helaas ook extra kosten met zich mee voor jou als huurder. 

Conclusie: Gooi enkel droog toiletpapier in je toilet.  

 

Waarom mag ik geen folie op mijn ruiten kleven? 

Wanneer je folie op een deel van je ruit kleeft, kan er een thermische glasbreuk ontstaan.  

Wat is een thermische glasbreuk? 

Een thermische glasbreuk ontstaat door grote temperatuurverschillen tussen verschillende 

onderdelen van een raam. Deze temperatuurverschillen creëren grote spanningen tussen de 

verschillende materialen. De delen die warmte absorberen zetten uit. Het andere deel dat afgedekt is 

of zich in de schaduw bevindt blijft koud en wordt meegetrokken in het warme gedeelte. Als die 

spanning aanhoudt, kan het glas barsten.  

Hoe vermijd je een thermische glasbreuk?  

Vermijd zoveel mogelijk grote temperatuurverschillen tussen  

de verschillende onderdelen van je raam: 

- plaats geen grote voorwerpen in je huis net achter het  

glas  

 bv. een (donkere) zetel voor een schuifraam 

- beschilder of beplak je raam niet met affiches of folie 

(zowel binnen als buiten) 

- hang gordijnen, jaloeziën of lamellen op enkele 

centimeters van het glas 

- zet verwarmingselementen of airco’s niet te dicht bij 

het raam 
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Gemeenschappelijke delen 
Wanneer je een appartement huurt, zijn er steeds ruimtes die je samen met andere huurders gebruikt. 

Dit noemen we de ‘gemeenschappelijke delen’ van het appartementsgebouw. Dit gaat bijvoorbeeld 

om de lift, de traphal, de fietsenberging, de tellerlokalen, de parking, …  

IZI wonen verhuurt ook een aantal woningen waar er een gemeenschappelijke inkomhal is. In deze 

woningen is er telkens één gedeelde inkomhal per twee woningen voorzien. 

Verschillende leeftijden, achtergronden, culturen en gewoontes zorgen voor een andere manier van 

leven. Daarom is het belangrijk om heel goede afspraken te maken omtrent de gemeenschappelijke 

delen die door verschillende huurders gebruikt worden.  

Inkomhal:  

Omwille van (brand)veiligheid moeten alle deuren en gangen volledig 

vrij zijn. Zo kan men het gebouw in nood zo snel mogelijk verlaten of 

betreden. Hier mag je dus niets plaatsen. 

Gang:  

Om dezelfde reden als hierboven moeten ook hier alle deuren en 

gangen volledig vrij zijn. Een stevige deurmat met antislip 

ondergrond voor je deur is wel toegestaan. 

Ondergrondse garage: 

Elke huurder waarvan het gebouw over een ondergrondse parkeergarage beschikt, heeft een eigen 

parkeerplaats. In de eerste plaats dient deze voor het parkeren van de wagen. Heb je geen wagen, dan 

kan je hier ook je brom(fiets) plaatsen. Sommige huurders gebruiken deze ruimte om (tijdelijk) 

materiaal te stockeren: bv. kerstgerief, reisbedje kind, klusmateriaal, kampeergerief, tuinmeubelen, … 

Indien dit netjes gebeurt, heeft IZI wonen hier geen problemen mee.  

Opgelet: dit is geen verzamelplaats voor afgedankte spullen! Materiaal dat stuk is of niet meer 

gebruikt wordt, kan je verkopen, naar de Kringwinkel of het containerpark brengen. 

Gelieve vuilzakken en pmd-zakken in een afgesloten ton te bewaren om zo geurhinder en ongedierte 

te voorkomen. 

Tellerlokalen:  

De tellerlokalen moeten ten allen tijde toegankelijk zijn. Hier mag niets in geplaatst worden. 

 

Fietsenberging:  

In de fietsenberging horen enkel fietsen thuis. Doe de fietsenberging steeds op slot. 

Doe je fiets altijd op slot met het ringslot dat standaard op de meeste fietsen zit.  

Maak je fiets indien mogelijk ook altijd ergens anders aan vast.  
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Ken jij de grootste vervuilers in huis?  
De lucht binnen is vaak vuiler dan de lucht buitenshuis. We brengen heel wat uren per dag binnen 

door. Hoog tijd om de binnenhuisvervuilers aan te pakken en ervoor te zorgen dat onze woning fris 

en gezond blijft! 

        

       Boosdoeners in huis  

Roken in huis    

In huizen waar gerookt wordt, is dit de grootste 

vervuiler. 

 

 

Vocht 

In een gemiddelde woning komt dagelijks 

ongeveer 10 liter vocht vrij bij het douchen, de 

was drogen, koken, …  

 

 

 

 

Chemische stoffen 

Chemische stoffen zitten in kuisproducten, verf, 

meubels, bouwmaterialen, vloerbekleding. Of 

ze komen vrij door het verkeerd gebruik van 

verwarmingstoestellen. 

 

 

 

Wijzelf 

Alleen al door uit te ademen en te zweten 

zorgen we zelf voor heel wat vervuiling in huis. 
 

 

Oplossingen 

Rook buiten 

Roken aan een open raam of dampkap, zorgt nog  

steeds voor vervuilende stoffen in huis. Rook 

daarom steeds buiten. Zet je asbak buiten en 

hang je regenjas of paraplu al klaar. 

 

Ventileer en verlucht 

Zorg de klok rond voor frisse lucht in huis door te 

ventileren. Zet je ramen op een kier of gebruik 

een ventilatiesysteem of -roosters. 

Zet voor veel frisse lucht kort een raam of deur 

open. Verlucht bij activiteiten waar vocht 

vrijkomt, zoals douchen, koken of strijken. 

Verlucht ook altijd je slaapkamer na het opstaan 

voor minstens een half uur.  

 

Vermijd schadelijke stoffen in huis 

Lees etiketten goed en gebruik geen irriterende 

schoonmaak- en klusproducten. Verlucht steeds 

extra. Gebruik je verwarmingstoestel correct. 

Verwarmingstoestellen worden jaarlijks 

gecontroleerd door een door IZI wonen 

aangestelde firma.  

 

Ventileer en verlucht 

 

© 2017 Een publicatie van de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven in samenwerking met Agentschap 

Zorg en Gezondheid en Kom op tegen Kanker. 
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… op 1 februari de nieuwe huurders in 

onze 12 nieuwbouwwoningen in de 

Mercuriusstraat  te Izegem trokken?  

 

… IZI wonen momenteel 899 wooneenheden, 

waarvan 188 appartementen verhuurt?  

 

Wist-je-dat … ?  
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisdieren 
43% van de Belgen heeft een huisdier. Het favoriete huisdier is de kat, die gevolgd wordt door de hond 

op nummer twee. Andere vaak voorkomende huisdieren zijn vogels, knaagdieren, vissen en reptielen.  

… we in de Mercuriusstraat te Izegem ook 

16 koopwoningen te koop hebben?  

 
… ook in Kortemark op 1 februari nieuwe 

huurders in 6 nieuwbouwwoningen 

trokken? 

 

… hier tegen eind dit jaar nog 37 

appartementen in Ingelmunster bijkomen?  

 

… er in de Schreveweg te Kortemark ook 

3 mooie koopwoningen te koop staan? 

… onze medewerkster Sabine na 30 

jaar dienst binnenkort op 

welverdiend pensioen gaat?  

 

… je als huurder in 

sommige gevallen 

je huurwoning nog 

kan aankopen? 

… onze poetsvrouwen Hilde en Melissa 

dagelijks hun uiterste best doen om de 

gemeenschappelijke delen van de 

appartementen in Izegem te poetsen? 

 

… onze meldpunten in onze 

appartementen mee een oogje in het zeil 

houden: problemen doorgeven, nieuwe 

huurders verwelkomen en wegwijs 

maken, kleine herstellingen uitvoeren, … 

… de normale opzegtermijn van je 

huurwoning 3 maanden is? Maar als je opzeg 

doet voor een verhuis naar een rusthuis, dit 

maar 1 maand is? 

… IZI wonen in de voormiddag ook te 

bereiken is via Messenger? Like onze 

Facebook-pagina en je kan ons via deze 

manier bereiken bij vragen of opmerkingen. 
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Een huisdier brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee. Denk dus 

goed na voordat je een dier in huis neemt. Een kleine puppy of kitten is super 

schattig, maar vergt heel wat tijd en geduld. Ze blijven ook niet klein en nemen 

al snel heel wat plaats in. Daarnaast moet je rekening houden met het financiële 

aspect, want de verzorging van een huisdier kost heel wat geld: voeding, 

jaarlijkse vaccinaties, ziekte, sterilisatie of castratie, … 

 

Bij IZI wonen gaan we uit van het volgende: zolang je huisdier(en) 

geen overlast veroorzaakt en je huis niet vernielt, hebben wij hier 

geen problemen mee. Wanneer je hond echter dag en nacht de 

hele buurt bijeen blaft en al je buren hier gek van worden, wordt 

dit een probleem. Of wanneer je in een appartement woont en de 

kattenbak zelden uitkuist, waardoor de geur in het hele gebouw te 

ruiken is, zullen we je vragen om maatregelen te nemen.  

 

Hieronder enkele zaken die goed om weten zijn wanneer je een hond of kat in huis wilt nemen: 

Hond: kies een ras dat bij jou, je gezin en je omgeving (woning met tuin of appartement) past. 

- Woon je in een appartement? Kies dan voor een kleiner ras dat niet veel blaft.  

- Met een hond moet je 1x per dag gaan wandelen zodat hij zijn energie kwijt kan. 

- Dagelijks moeten de uitwerpselen opgeruimd worden (in de tuin of op de wandeling). 

- Zorg dat je hond in de tuin een schuilplaats en schaduwplek heeft, voorzie altijd water. 

- Kies voor één of maximum twee honden. Zo heb je voldoende tijd om je hond de 

aandacht te geven die hij nodig heeft. 

 

Kat: katten zijn over het algemeen gemakkelijke huisdieren die goed voor zichzelf kunnen zorgen. Toch 

zijn er een aantal zaken waar je best rekening mee houdt wanneer je een kat in huis neemt:  

- Het castreren of steriliseren van je kat is verplicht.  

- Woon je op een appartement of komt jouw kat niet buiten?  

 Neem dan maximum 2 katten. Katten hebben voldoende ruimte nodig om zich 

goed in hun vel te voelen.  

 Je kat kan niet op jacht gaan. Zorg dus dat ze zich kan uitleven. Wil je niet dat 

ze aan je meubels krabt: voorzie een grote krabpaal en neem 2x per dag een 

momentje om met je kat te spelen. 

 Schep dagelijks de uitwerpselen uit de kattenbak, kuis deze om de 2 weken 

volledig uit. 

 

Nog een populair huisdier is het konijn. Let op, een konijn wordt vaak als schattig knuffeldier 

voor kindjes gezien, maar eigenlijk wordt een konijn niet graag geaaid of opgepakt en bezorg 

je hem hiermee heel veel stress. Wanneer je konijn buiten vertoeft heeft het voldoende ruimte 

en een schaduwplek nodig en moet je het hok regelmatig schoonmaken. 

“Wil je een hond in 

huis nemen? Kies een 

ras dat bij jou, je gezin 

en omgeving past.” 
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Winnaar één maand gratis huur  
Alle huurders die in 2020 het hele jaar door elke maand tijdig hun huurprijs betaalden, maakten kans 

om één maand gratis huur te winnen. Zij deden automatisch mee aan de wedstrijd.  

Ondertussen zijn we één jaar verder en werd er een winnaar 

getrokken! De gelukkige winnaar is een huurder uit Pittem. Zij 

was aangenaam verrast toen ze begin dit jaar een telefoontje 

kreeg met de mededeling dat zij gewonnen had. Ze was een 

beetje overdonderd door het leuke nieuws. Haar geheim om 

steeds tijdig te betalen: een doorlopende op dracht 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.   

 

Tips om huurachterstal te vermijden: 

1. Betaal voor de 10de van de maand. 

 bv.: de huurprijs van de maand maart dient ten laatste op 9 maart 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. 

a) Via een doorlopende opdracht. Via online banking of een bankautomaat kan je dat zelf 

aanmaken. Of vraag je bank om hulp hierbij.   

b) Via een domiciliëring. Neem contact op met IZI wonen en vraag naar Frederik. IZI wonen int 

dan jouw huurprijs bij jouw bank. Als huurder moet je dan nooit meer iets aanpassen en 

enkel zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat.  

 

Appartementen Kortrijkstraat Ingelmunster 
In de Kortrijkstraat te Ingelmunster worden er 13 appartementen 

gebouwd: 12 appartementen met 2 slaapkamers en 1 

appartement met 3 slaapkamer. In eerste instantie verliepen de 

werken vrij vlot en zag het ernaar uit dat de kandidaat-huurders 

halverwege 2020 in de appartementen zouden kunnen trekken.  

Helaas werd op 28 september 2020 het faillissement van de 

aannemer uitgesproken. Hierdoor schuift de datum waarop de 

kandidaat-huurders in hun nieuwe appartement kunnen trekken een hele tijd op. Momenteel is alles 

in handen van de curator, die zal beslissen wat er verder zal gebeuren.  

Hopelijk hebben we snel meer informatie en kunnen de appartementen afgewerkt worden. 

“Haar geheim: een 

doorlopende opdracht 

via de bank waardoor de 

huishuur automatisch 

betaald wordt.” 
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 Winnares wedstrijd 

kruiswoordraadsel 

 

Mercuriusstraat Izegem: 

klaar voor verhuur 

 Bollewerpstraat 

Ingelmunster:  

het gaat vooruit! 

   Enkele sfeerbeelden 


