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Voorwoord 
 

 
 

Voorwoord 
Beste huurder,  

 

De woonmaatschappijen komen er aan …  

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale 

verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per werkingsgebied: de 

woonmaatschappij.  Bedoeling is dat er op termijn maar 1 centraal aanspreekpunt per gemeente 

meer is voor wie op zoek is naar sociaal wonen.  

 

Deze Vlaamse ambitie zal ook in de praktijk gevolgen hebben voor de werking van IZI wonen en de 

gemeenten in haar werkingsgebied.  

In de komende maanden en jaren zal duidelijker worden welke zaken er concreet zullen 

veranderen en dit voor welke gemeenten. Een traject hier naar toe wordt momenteel verder 

uitgestippeld. 

 

Voor u als huurder zal dit niet onmiddellijk gevolgen hebben. Huurprijzen zullen niet wijzigen, de 

gekende dienstverlening loopt gewoon verder, de aangekondigde renovatieplannen gaan door en 

de contactgegevens blijven voorlopig dezelfde. U hoeft zich m.a.w. geen zorgen te maken. 

 

Wij houden u in ieder geval op de hoogte van de verdere evolutie in dit nieuwe verhaal. 

 

Veel  leesplezier     Het IZI wonen team 

COLOFON 
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Kantoor INGELMUNSTER  
Oostrozebekestraat 136 bus 1    

Openingsuren  (enkel op afspraak tijdens corona)  Telefonisch bereikbaar    051 30 25 45 

Maandag  14u00 – 18u00   Elke werkdag van 9u tot 12u 

Dinsdag 08u15 – 12u00    

Vrijdag  08u15 – 12u00    

Of op afspraak: 051 30 25 45 

Zitdag in Kortemark (Sociaal huis): 

Elke laatste dinsdagvoormiddag van de maand, op afspraak 

 

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       

Openingsuren  (enkel op afspraak tijdens corona)  Telefonisch bereikbaar   051 30 49 62 

MA-WO-VR van 10u tot 12u    Elke werkdag van 9u 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 2022 

- 1 januari   15 augustus 

- 18 april   1 november 

- 26 mei   2 november 

- 6 juni   11 november 

- 11 juli   15 november 

- 21 juli   25-26-27-28-29 december 
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Kantoor IZEGEM  -  Patrimonium 

Johan Denolf     Directeur Patrimonium 

E-mail: johan.denolf@iziwonen.be 

Antoon Vandenberghe     Bouwtechnisch medewerker 

E-mail: patrimonium@iziwonen.be 

Wim Coucke     Projectmedewerker bouw 

E-mail: patrimonium@iziwonen.be 

Barbara Lievens     Administratief medewerkster 

E-mail: patrimonium@iziwonen.be 

 

Algemeen e-mailadres  patrimonium@iziwonen.be 

Algemeen telefoonnummer 051 30 49 62 

 

 

Bij wie kan je terecht?   

Kantoor INGELMUNSTER  -  Klanten  

Peter De Clerck      Algemeen Directeur  

E-mail: peter.declerck@iziwonen.be 

Nicole Vandenabeele     Boekhoudkundig medewerkster 

E-mail: info@iziwonen.be 

Frederik Legein     Financieel medewerker 

E-mail: info@iziwonen.be  

Fien D’Huyvetter      Sociaal medewerkster 

E-mail: klanten@iziwonen.be 

Vicky Vienne      Medewerkster klanten 

E-mail: klanten@iziwonen.be 

Marjan Desmet     Administratief medewerkster 

E-mail: klanten@iziwonen.be 

 

Algemeen e-mailadres  klanten@iziwonen.be 

Algemeen telefoonnummer 051 30 25 45  

 

 

 

mailto:patrimonium@iziwonen.be
mailto:klanten@iziwonen.be
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Huurder in de kijker 
José en Marie-Rose wonen bijna 19 jaar in een appartement 

in de Zonnebloemlaan in Izegem. De afgelopen 15 jaar is José 

‘meldpunt’ in het appartementsgebouw.  

Wat is dat precies, een ‘meldpunt’? 

Als meldpunt ben ik het aanspreekpunt voor huurders bij 

problemen in het appartementsgebouw. Wanneer er 

bijvoorbeeld een technisch probleem is in de 

gemeenschappelijke delen van het gebouw, geef ik dit door 

aan IZI wonen. Kleinere zaken zoals een lamp vervangen doe 

ik zelf. Wanneer er een stielman ter plaatse moet komen 

gebeurt het vaak dat ik mee aan de slag ga met hem. 

Hierdoor ken je wellicht veel huurders? 

Inderdaad, door de jaren heen heb ik heel wat mensen leren kennen. Ik ken de meeste huurders bij 

naam. Ook nieuwe huurders komen vaak bij mij terecht. Wanneer zij, maar ook de huidige huurders, 

papieren ontvangen voor het invullen van de meterstanden, dan breng ik dit in orde.  

Neemt dit veel tijd in beslag? 

Sinds een aantal jaar is er geen meldpunt meer in het appartementsgebouw hiernaast. Daarom spreken 

deze huurders mij ook vaak aan bij technische problemen of overlast. Uiteraard help ik hen met veel 

plezier, toch merk ik dat dit heel wat extra werk met zich meebrengt wat niet altijd evident is. Maar 

eigenlijk doe ik het wel graag. Ik ben graag op de hoogte van wat er hier gebeurt en vind het leuk dat 

ik hierdoor veel contact heb met andere huurders.  

IZI wonen wil jou en ook onze andere meldpunten via deze weg nog eens bedanken voor al het werk 

dat jullie verrichten.  

 

Verkeerde post in je brievenbus? 
Streep het adres door, schrijf op de omslag ‘woont niet op dit adres’ en steek de brief in een rode 

brievenbus van B-post. Zo kan je heel wat hinder voorkomen.  

Haal nooit de brieven uit de brievenbus van je buren!  

Wil je liever geen reclamedrukwerk? Dan kan je een sticker op 

jouw brievenbus plakken. Je kan zo een sticker krijgen in de 

publieke ruimte van het postkantoor (tussen de andere gratis 

folders) of in je gemeente of intercommunale (IVIO voor 

Ingelmunster, Ledegem, Pittem en Izegem of MIROM voor 

Wingene en Kortemark).  
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Overname De Schakel en Eikeldreef 
Recent kocht IZI wonen 30 woningen met één 

slaapkamer over van de gemeente Wingene. Het 

gaat om de woningen in project ‘De Schakel’. 

Personen die ouder zijn dan 65 jaar hebben 

voorrang om één van deze woningen te huren. Van 

deze 30 woningen zijn er 2 woningen aangepast 

voor personen met een verminderde mobiliteit. Bij 

dit project worden er ook 8 garages verhuurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in Pittem kocht IZI wonen recent 

enkele woningen en appartementen aan 

die voorheen in beheer van de gemeente 

waren. Hier gaat het om 4 woningen met 

3 slaapkamers, 4 appartementen met  

1 slaapkamer en 4 appartementen met 2 

slaapkamers. Deze woningen en 

appartementen bevinden in de Eikeldreef.  
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… IZI wonen momenteel 965 wooneenheden, 

waarvan 255 appartementen verhuurt?  

 

… we vorig jaar 72 nieuwe huurders mochten 

verwelkomen? 

 

                                       

 

De bewoners van de woningen en  

appartementen in de Schakel en de 

Eikeldreef kunnen hier uiteraard blijven 

inwonen. Hun huurcontract wordt 

vanaf 1 januari 2022 vernieuwd, vanaf 

dan huren zijn bij IZI wonen.  

 

Wist-je-dat … 
 

  

… de vroegere De Mandelbeek, die nu IZI 

wonen heet dit jaar 100 jaar bestaat? 

 

… IZI wonen niet alleen 

woningen, maar ook 

appartementen verhuurt 

in Ingelmunster, Pittem, 

Wingene en Izegem? 

… wij nog een mooie sociale 

koopwoning te koop hebben 

in Kortemark?  

… en ook 

nog 2 in 

Izegem? 

… deze infokrant twee keer per 

jaar verschijnt: een keer in de 

winter en een keer in de zomer.  

… dit al de zesde infokrant is sinds de 

fusie tussen de vroegere Izegemse 

Bouwmaatschappij en De Mandelbeek  

 

… Alle huurders binnenkort een nieuw ZieZo! boekje 

zullen ontvangen? Hierin vind je terug wie er verant-

woordelijk is voor welke herstellingen in je woning. 
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Afval sorteren = geld besparen 
De Nieuwe Blauwe Zak 

Sinds 1 januari 2021 noemt men de PMD-zak ook 

wel de Nieuwe Blauwe Zak. De Nieuwe Blauwe Zak 

maakt sorteren gemakkelijker. Nu mag er veel 

meer in je PMD-zak dan vroeger. Zo mag je naast 

plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen 

en drankkartons nu bijna alle plastic 

verpakkingen bij het PMD sorteren. Sinds een jaar 

mogen er dus ook yoghurtpotjes, botervlootjes, 

plastic verpakkingen van vlees, vis en groenten en 

alle plastic folies en zakken in de PMD-zak.  

De Nieuwe Blauwe zak is een goede zaak voor jou 

en het sorteercentrum. De PMD-zak is veel goedkoper dan de gewone restafvalzak. Wanneer je goed 

sorteert zal je veel minder afval hebben in je restafvalzak en dus veel minder restafvalzakken moeten 

kopen. Op deze manier kan je op een jaar tijd heel wat geld besparen. En in het sorteercent rum kan 

er veel meer gerecycleerd worden. 

Waar kopen? 

De Nieuwe Blauwe Zakken en de restafvalzakken zijn te koop per rol. Hiervoor kan je in heel wat winkels 

terecht. Heb je het financieel moeilijk waardoor het niet mogelijk is om één rol restafvalzakken in één 

keer te kopen? Neem dan contact op met het OCMW in je buurt. Meestal kan je hier restafvalzakken 

per stuk kopen. Opgelet: sommige winkels verkopen restafvalzakken per stuk en vragen hier meer geld 

voor. Dit is verboden!  

In de gemeenten Wingene en Kortemark is MIROM verantwoordelijk voor de 

ophaling van het afval. De Nieuwe blauwe zak ziet er overal hetzelfde uit, maar de 

restafvalzak die je gebruikt moet specifiek van MIROM zijn. Zie hiernaast op de foto. 

- grote restafvalzak  =  17 euro per rol 

- kleine restafvalzak  =  8,5 euro per rol 

- pmd-zak   =  3 euro per rol 

 

 

In de gemeenten Ingelmunster, Ledegem, Pittem en de stad Izegem is IVIO 

verantwoordelijk voor de ophaling van het afval. De restafvalzak die je 

gebruik moet specifiek van IVIO zijn. Zie hiernaast op de foto. De Nieuwe 

blauwe zak ziet er overal hetzelfde uit. 

- grote restafvalzak =  20 euro per rol 

- kleine restafvalzak  =  10 euro per rol 

- PMD-zak    =  3 euro per rol 

MIROM 

IVIO 
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Winnaar één maand gratis huur  
Voor het derde jaar op rij lootten we een winnaar uit al onze huurders die het 

afgelopen jaar maandelijks hun huurprijs tijdig betaalden. Zij deden 

automatisch mee aan de wedstrijd.  

Na een winnaar uit Wingene in 2019 en een winnaar uit Pittem in 2020, is onze gelukkige winnaar deze 
keer een huurder uit Izegem. Hij was aangenaam verrast toen hij begin dit jaar een telefoontje kreeg met 
de mededeling dat hij gewonnen had.  

 

Ook in 2022 wordt er tussen al onze huurders opnieuw een maand gratis huur verloot. Deelnemen doe 

je automatisch door elke maand tijdig je huurprijs te betalen. Veel succes!  

 

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.  

 

Brandverzekering 
Alle woningen en appartementen die IZI wonen verhuurd, worden verzekerd met afstand van verhaal 

en dekking ten voordele van de huurders voor het verhaal van derden. Hierdoor betaal je als huurder 

veel minder voor je brandverzekering dan wanneer je die zelf aangaat bij een verzekerings-

maatschappij. 

 IZI wonen is verantwoordelijk voor de brandverzekering van je woning 

 Als huurder betaal je hier elke maand 1,13 euro voor, dit bedrag zit in de berekening van je 

huurprijs 

 

Opgelet: Wat moet je ZELF nog verzekeren: 

1. je inboedel = meubilair 

2. verfraaiingen = behang- en schilderwerk 

3. vaste installaties die je zelf geplaatst hebt = tuinhuis, 

carport, vals plafond, zonnewering, schotelantenne, 

tuinafsluiting, … 
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Spoel geen vochtige doekjes door het toilet 
IZI wonen krijgt regelmatig de melding van huurders dat ze last hebben van verstopping van hun toilet. 

Meer en meer stellen we hetzelfde probleem vast: er wordt allerlei materiaal door het toilet gespoeld 

dat er niet thuis hoort: vochtige doekjes, maandverband, keukenpapier, enz. Hierdoor ontstaan er 

verstoppingen en moet de septische put veel vaker geledigd worden. Dit brengt extra kosten voor de 

huurder met zich mee.  

Daarom vragen we om enkel toiletpapier in je toilet door te spoelen. Indien je toch vochtige doekjes 

wil gebruiken, gooi deze dan in de vuilnisbak maar spoel ze niet door in het toilet! 

 

Vochtige doekjes/toiletpapier en keukenpapier in het toilet? NEEN! 

Reden: Vochtige doekjes of vochtig toiletpapier en keukenpapier zijn een stuk 

dikker en steviger dan gewoon toiletpapier. Gewoon toiletpapier scheurt 

gemakkelijk 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 ook extra kosten 

met zich mee voor jou als huurder. 

 

Maanverband en tampons in het toilet? NEEN! 

Reden: Maandverband en tampons gaan niet stuk wanneer ze 

in contact komen met water. Door de vochtigheid zwellen ze 

op en worden ze zelfs een heel stuk groter.   

Gevolg: Er kan een verstopping ontstaan in de afvoer  

                             waardoor je toilet niet meer doorspoelt.  

 

 

Papieren toiletpapier in het toilet? JA! 

In het toilet hoort enkel standaard toiletpapier thuis. Dit papier   

vindt gemakkelijk zijn weg via de afvoerleidingen naar de 

septische put zonder dat er verstoppingen  

ontstaan. 

Opgelet: gooi de lege toiletrol niet in het toilet! 
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Voorkomen van burenhinder   
Geluidsoverlast of lawaai is een probleem dat vaak voorkomt. Vooral in appartementsgebouwen komt 

dit vaak voor. Maar ook in woningen ervaren mensen vaak geluidsoverlast van hun buren. 

Wil je muziek spelen, stofzuigen of klussen? Hou dan niet alleen rekening met het volume, maar ook 

met het tijdstip en de tijdsduur dat je dit doet. Begin bijvoorbeeld niet om 6u ’s morgens met stofzuigen 

of speel niet de hele dag door luide muziek.  

Hieronder lees je enkele tips om geluidsoverlast te vermijden: 

Muziek 

Draai je muziek, zet dit dan niet te luid en doe dit op een aanvaardbaar tijdstip. 

Niet alleen muziek in de tuin, maar ook in huis kan je buren storen. Wil je 

langdurig muziek draaien, zet dan een koptelefoon op. 

Speel je een muziekinstrument? 

Overleg dan met je buren op welk 

tijdstip je hen het minste stoort.  

Een elektrisch versterkt instrument kan je aansluiten om een 

koptelefoon. Zo kan je oefenen zonder je buren te storen.  

 

 

Contactgeluiden 

De grootste boosdoeners hier zijn harde vloeren. In combinatie met 

zware schoenen of schoenen met hakken, veroorzaakt dit heel wat 

overlast voor je buren. In huis draag je dus best pantoffels of sokken om 

overlast te vermijden. 

Door viltdopjes onder de poten van stoelen te kleven voorkom je luide 

schuifgeluiden telkens wanneer je een stoel verplaatst. 

Ook de trap op rennen veroorzaakt heel wat lawaai, doe het rustig aan, 

dit is meteen ook heel wat veiliger. Sluit deuren zacht. 

 

Klussen en poetsen 

Bij bepaalde klussen zoals timmeren, boren, het  

gras maaien of stofzuigen is lawaai 

onvermijdelijk.  

Probeer de overlast zoveel mogelijk te beperken.  

Veel mensen slapen bijvoorbeeld graag uit in het 

weekend, start hiermee dan ook niet ’s morgens 

vroeg. Moet je langdurig lawaai maken? Laat dit weten aan je buren 

en maak eventueel afspraken. 
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Buitenschrijnwerk Izegem 
Tegen 2023 wil IZI wonen alle woningen in haar 

patrimonium voorzien van super isolerend dubbel glas. 

Daarnaast wordt alle houten en aluminium 

buitenschrijnwerk die niet meer voldoet vervangen door 

nieuwe PVC ramen en deuren. Voor de woningen in 

Ingelmunster, Sint-Eloois-Winkel, Pittem, Wingene en 

Kortemark is dit al gebeurd. Nu zijn de woningen uit 

Izegem aan de beurt, in het totaal zijn dit er 160. 

Het uitvoeren van de werken in Izegem zal in 3 fases 

gebeuren. In de 1ste fase komen er 60 woningen aan bod. 

De voorbije maanden werden al heel wat voorbereidingen 

gedaan: opmeten van alle woningen, buitenschrijnwerk 

vervangen in proefwoning, 

infomoment voor de huurders, … 

Halverwege januari 2022 gaan de werken effectief van start.  

De kosten van deze renovatiewerken neemt IZI wonen voor haar rekening. Wij zijn 

er van overtuigd dat onze huurders op een meer comfortabele en energiezuinige 

manier zullen kunnen genieten van hun woning.  

 

Problemen met verwarming of sanitair?  
Bij problemen met je verwarmingsinstallatie of sanitair mag je als huurder rechtstreeks contact 

opnemen met de technische dienst van de firma SIX. Deze dienst is altijd bereikbaar op het nummer 

051 31 20 12. Het is niet meer nodig om contact op te nemen met IZI wonen. Zij worden automatisch 

op de hoogte gebracht van de interventie en herstelling.  

          

 

 

 

 

UITZONDERING! Voor huurders uit de Wijngaardstraat 17 en 19 te Izegem! 

 bij problemen met de verwarmingsketel contact opnemen met de firma BULEX op het  

nummer 02 431 80 00! NIET met de firma SIX! 

 bij problemen met sanitaire installaties (radiatoren, kranen, toilet, bad, …) moet u wel contact 

opnemen met de firma SIX 

05051 31 20 12 - td@six.be 

 

DEPANNAGE 

VERWARMING 

SANITAIR  
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Mutatie naar kleinere of grotere woning 
Wist je dat … 

... je als sociale huurder kan ‘muteren’ (= verhuizen) naar een andere huurwoning van  

IZI wonen indien je woning te klein of te groot is geworden voor je huidige gezinssituatie? 

 

Muteren naar een kleinere woning 

Voorwaarden 

De woning waar je nu in woont moet onderbezet zijn. Dit wil 

zeggen dat je woning over meer slaapkamers beschikt dan het 

aantal personen dat erin woont.  

bv. Je huurt een woning met 3 slaapkamers, nu de kinderen uit huis 

zijn woon je nog alleen of samen met je partner in deze woning. 

De woning is te groot geworden voor jou/jullie beiden. 

Wachtlijst 

Huurders die willen muteren naar een kleinere woning krijgen voorrang op de wachtlijst. 

Opgelet! 

Wanneer je 2x een aangeboden woning weigert, word je geschrapt van de wachtlijst. Indien je je dan 

opnieuw wenst in te schrijven, geniet je geen voorrang meer op de wachtlijst.   

 

Muteren naar een grotere woning 

Voorwaarden 

De woning waar je nu in woont moet overbezet zijn. Dit wil zeggen 

dat je met teveel personen in je woning woont ten opzichte van 

het aantal slaapkamers die je hebt.  

bv. Je bent een koppel met 2 kinderen die een woning met  

2 slaapkamers huurt. De woning is te klein geworden voor jullie 

(max. bezetting voor 2-slaapkamers woning is 3 personen).  

Wachtlijst 

Huurders die willen muteren naar een grotere woning krijgen voorrang op de wachtlijst.  

 Van zodra er een kindje op komst is en je woning hierdoor te klein zal worden, kan je je inschrijven 

op deze wachtlijst. Bezorg ons hiervoor zo snel mogelijk een attest van de gynaecoloog met de 

vermoedelijke datum waarop het kindje geboren wordt. 

Opgelet! 

Wanneer je 2x een aangeboden woning weigert, word je geschrapt van de wachtlijst. Indien je je dan 

opnieuw wenst in te schrijven, geniet je geen voorrang meer op de wachtlijst. 

 

Heb je interesse en denk je in aanmerking te komen? Neem dan contact op met klantencluster IZI 

wonen op het nummer 051 30 25 45. 
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Nieuwbouwprojecten Ingelmunster 
Project Kortrijkstraat 

Ons nieuwbouwproject in de Kortrijkstraat kende 

een hobbelig parcours, maar het einde is in zicht! 

Dit appartementsgebouw bestaat uit: 

- 12 appartementen met 2 slaapkamers 

- 1 appartement met 3 slaapkamers 

Het appartement met 3 slaapkamers en 2 

appartementen met 2 slaapkamers beschikken 

over een tuin. 

 

 

 

Project Bollewerpstraat - Hoppestraat 

De bouw van onze nieuwe appartementen in de Bollewerpstraat en Hoppestraat verliep gelukkig veel 

vlotter. Dit project omvat 2 nieuwe appartementsgebouwen. Beide gebouwen zijn voorzien van een 

ondergrondse parkeergarage en bergruimte. Deze appartementen zijn verhuurbaar vanaf 1 februari 

2022.  

Elk appartementsgebouw bestaat uit: 

- 2 gelijkvloerse aangepaste appartementen met 1 slaapkamer 

- 2 gelijkvloerse aangepaste appartementen met 2 slaapkamers 

- 4 appartementen met 1 slaapkamer 

- 4 appartementen met 2 slaapkamers 

De aangepaste appartementen zijn voor-

behouden voor personen met invaliditeit op 

vlak van mobiliteit.  

Personen die 65+ zijn hebben voorrang bij 

toewijzing voor de 16 appartementen die 

niet aangepast zijn. 
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Nieuwbouwprojecten Izegem 
Gentsestraat, Izegem 

In mei 2021 is men gestart met de bouw van 

een nieuw appartementsgebouw. Hierin zullen 

11 appartementen in komen:  

- 2 gelijkvloerse aangepaste appartementen  

- 6 appartementen met 2 slaapkamers 

- 3 appartementen met 1 slaapkamer 
 

Alle appartementen beschikken over een eigen 

carport met bergruimte.  

De aangepaste appartementen zijn voorbe-

houden voor personen met invaliditeit op vlak 

van mobiliteit.  

 

Als alles goed blijft verlopen, 

verwachten we dat deze 

appartementen tegen het 

einde van het jaar klaar 

zullen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 


