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Voorwoord 
 

 

Voorwoord 
 

Beste huurders,  

 

Na een woelig voorjaar kunnen we, mits de nodige voorzorgsmaatregelen, voorzichtig aan opnieuw 

genieten van wat rust en ontspanning. De coronacrisis hield de hele wereld in de ban waardoor we 

plots allemaal beperkt werden in ons dagelijkse doen en laten. Bij IZI wonen doen we ons uiterste 

best om ondanks alle beperkingen onze huurders en kandidaat-huurders zo goed mogelijk bij te staan 

waar mogelijk. Onze kantoren zijn ondertussen terug deels open en hopelijk kan dit zo blijven. Het is 

een lastige periode, maar hoe meer inspanningen iedereen levert, hoe sneller dit voorbij zal zijn.  

 

Ondertussen is het alweer zes maanden geleden dat ons vorig (en voor de huurders van Izegem, het 

allereerste) infokrantje bij jullie in de bus viel. Zoals steeds staat er terug een huurder in de kijker. Je 

vindt er terug hoe de werken vorderen bij de vervanging van het buitenschrijnwerk in Wingene en 

Kortemark en kan er de resultaten lezen van de algemene tevredenheidsmeting die rondging in 

Izegem. Daarnaast zijn er natuurlijk opnieuw veel weetjes, tips, … terug te vinden.  

 

Veel leesgenot,  

Het IZI wonen-team 

COLOFON 
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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 

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, … 

 

 

 

 

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 
 

Bij iedere uitgave van ons infokrantje zetten we één van onze huurders in de kijker, deze editie: 

Sharon en Tecumseh. Ze huren een kleine woning in Kortemark.  

 

Hoe lang wonen jullie hier?  

Dit moet nu bijna een jaar zijn. Hiervoor woonden we samen met in Zarren.  

 

Wat vinden jullie van Kortemark? 

Sharon: Ik kom oorspronkelijk van Sint-Niklaas. In vergelijking met Kortemark is Sint-Niklaas een veel 

grotere stad dus dit is wel een groot verschil.  

 

Hier in Kortemark vind je alle zaken terug die je nodig hebt zoals een bakker, slagerij, winkel, … Als je 

iets wil doen is het wel vaak iets verder te doen. Er rijden niet zo heel veel bussen in Kortemark, dit 

vind ik wel jammer. 

 

Wonen jullie hier graag?  

Ja, we wonen hier wel graag. Vroeger woonden we in een appartement en nu in een woning met een 

tuin. Dit is op zich al een hele verbetering. We hebben zelf veel veranderd aan het huis. Zo hebben 

we hier een nieuwe vloer gelegd, nieuw papier geplakt, de badkamer vernieuwd en de tuin volledig 

mooi opgedaan. We zijn zeer tevreden met onze tuin, zo hebben onze twee hondjes ook een mooie 

plaats om te ravotten.  

 

We verwachten hier wel een tijdje te blijven maar misschien dat we later in de toekomst iets anders 

zullen zoeken dat iets groter is. Dit mag in Kortemark zijn maar we houden ons niet echt vast aan een 

gemeente.  

 

Zijn jullie tevreden van IZI wonen? 

We zijn heel tevreden van IZI wonen. De inschrijving verliep heel vlot en het contact is ook heel goed. 

In het begin hadden we wat problemen met onze elektriciteit maar IZI wonen heeft dit snel kunnen 

oplossen voor ons.  

 

We wensen Sharon en Tecumseh nog veel gelukkige jaren toe in hun woning!   
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Veelgestelde vragen 
Waarvoor kan ik terecht in het kantoor in Ingelmunster en waarvoor in het kantoor 

Izegem? 

In het kantoor in INGELMUNSTER kan je terecht voor alles wat te maken heeft met klanten: 

- huurprijzen: berekening van de huurprijs, aanpassing van de huurprijs, huurachterstal, … 

- inschrijvingen kandidaat-huurders 

- toewijzingen van de woningen/appartementen 

- sociale problemen: leefbaarheidsproblemen, overlast, onvoldoende onderhoud van de  

woning, … 

Het kantoor in INGELMUNSTER kan je bereiken op volgend telefoonnummer: 051 30 25 45.  

 

In het kantoor in IZEGEM kan je terecht voor alles wat te maken heeft met het patrimonium: 

- defecten en herstellingen aan de woning 

- renovatieprojecten 

- nieuwbouwprojecten 

Het kantoor in IZEGEM kan je bereiken op volgend telefoonnummer: 051 30 49 62. 

 

Waar bouwt IZI wonen momenteel nieuwe woningen en appartementen?   

Momenteel wordt er op volgende plaatsen gebouwd: 

- Izegem   Mercuriusstraat/Hondekensmolenstraat 

    12 huurwoningen en 16 koopwoningen 

    afgewerkt, nog wachten op wegeniswerken 

- Kortemark  Schreveweg 

    6 huurwoningen en 3 koopwoningen 

    bijna afgewerkt   

- Ingelmunster   Kortrijkstraat 

    13 appartementen 

Bollewerpstraat 

    2 gebouwen met elk 12 appartementen  

 

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. 
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Maatregelen corona op onze kantoren 
Sinds kort is er helaas opnieuw een stijging van het aantal coronabesmettingen. Hierdoor waren we 

genoodzaakt een aantal maatregelen in te voeren op onze kantoren.  

Kantoor Izegem 

- is voorlopig enkel bereikbaar via telefoon of e-mail  

- geen afspraken mogelijk 

 

Kantoor Ingelmunster 

- enkel op afspraak 

- mondmasker verplicht 

- bij binnenkomst handen ontsmetten verplicht 

- eveneens bereikbaar via telefoon of e-mail 

 

 

Voorkom hoog waterverbruik 
 

Wanneer je plots meer water verbruikt, kan dit het gevolg zijn van een lek. Om dit 

te voorkomen controleer je best regelmatig je watermeterstand.  

 noteer elke eerste dag van de maand je watermeterstand 

 verbruik je bv. elke maand gemiddeld 10m³ water en plots blijkt dat getal véél hoger, dan is er 

misschien ergens een lek 
 

Denk je dat je effectief met een lek te maken hebt? Dit kan je controleren:  

 noteer vlak voor je gaat slapen de watermeterstand 

 verbruik gedurende de hele nacht geen water: toilet niet doortrekken, geen kraantje meer 

gebruiken, …  

 noteer vlak na het opstaan opnieuw de watermeterstand   
 

Is je watermeterstand hetzelfde gebleven? Oef! Niets aan de hand! 

Is je watermeterstand hoger terwijl je de hele nacht geen water hebt verbruikt? Neem contact op 

met IZI wonen Izegem op het nummer 051 30 49 62. 
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Een goed slot voor je fiets 
Bij onze appartementsgebouwen zijn er steeds fietsenstallingen voorzien voor je fiets. Plaats je fiets 

altijd in de fietsenstalling en sluit hem goed af. Niet elk slot is even goed. We sommen de top 3 van 

beste fietssloten op.  

1. Kettingslot 

Een kettingslot is een erg veilig slot. Kies een ketting met schakels uit 

gehard staal en met een stevig discusslot met sleuteltje (geen 

hangslotje).  
 

 

2. Beugelslot 

Een beugelslot is minder flexibel, maar wel erg veilig. Het is breed en uit 

gehard staal.  

 

3. Ringslot (samen met een ander slot) 

Een goed ringslot aan jouw fiets biedt een basisveiligheid tegen 

fietsdiefstal. Maar, je fiets hangt dan niet vast aan een ander voorwerk 

(bv. een rek). Daarom combineer je een ringslot het best met een 

ketting- of beugelslot.  

Een fietsslot met cijferslot is minder veilig. Kies je hier toch voor, gebruik dan een slot met minstens 

4 cijfers. 

Om het even welk slot je gebruikt, hang je fiets zowel in de fietsenstalling als buitenshuis steeds vast 

aan een ander stevig voorwerp, bv. een paal, fietsrek, afsluiting, … 

Tot slot: Zet jouw fiets nooit in de gang, inkomhal, nooduitgang of een andere doorgang. Dan staat je 

fiets in de weg en belemmert hij de doorgang. Bij brand breng je zo de veiligheid van jezelf en je buren 

in gevaar.  

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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Vervanging buitenschrijnwerk  
 

Begin maart dit jaar is men gestart de vervanging van het buitenschrijnwerk van 23 woningen in 

Kortemark. Helaas lagen deze werken al snel stil omwille van de uitbraak van het coronavirus. 

Gelukkig kon men een aantal weken later terug opstarten, mits het toepassen van een aantal extra 

voorzorgsmaatregelen. Ondertussen werd al het buitenschrijnwerk in Kortemark vernieuwd.  

 

De vervanging van het buitenschrijnwerk in 30 woningen in Wingene was voorzien voor eind 2020. 

Deze keer hadden we een meevaller en kon men onverwacht reeds begin juni starten met deze 

werken. Tegen het bouwverlof werden er al zo’n 20 woningen in Wingene van nieuw 

buitenschrijnwerk voorzien. De eindafwerking dient hier en daar wel nog te gebeuren.   
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Tuin en terras in de zomer 
 

Hoera, de zomer is terug in het land! De ideale gelegenheid om hiervan te genieten, is vanuit je tuin 

of terras. Op de volgende pagina’s vind je enkele tips terug om dit voor iedereen aangenaam te 

houden.  

 

Hieronder vind je 5 tips voor een goed onderhouden tuin: 

 

1. Hou je gras kort. Verwijder onkruid. Snoei 2x per jaar je haag.  

2. Stockeer geen spullen in je tuin. Wil je een tuinhuis? Vraag onze toestemming. 

3. Gebruik gesloten afvalbakken voor afval. 

4. Gebruik een parasol voor schaduw. Een veranda of zonnescherm aanbouwen mag niet. 

5. Parkeer je auto op straat of op de oprit (niet in je tuin). 
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5 tips voor een mooi en veilig terras: 

1. Barbecueën in appartementsgebouwen is verboden.  

2. Zet jouw parasol goed vast op de grond. 

3. Hang plantenbakken aan de binnenkant van jouw terras. 

4. Gebruik gesloten afvalbakken. 

5. Droog was op een rekje (niet op de balustrades).  

 

Verdraagzaamheid 
Hou jij van een piekfijne tot in de puntjes verzorgde tuin terwijl het bij jouw buur minder nauw 

steekt? Hou jij liever van een clean terras en vind je de struiken en de bloemen van je buur 

helemaal niet mooi? Vind je de muziekkeuze van je buurman verschrikkelijk? Smaken verschillen 

nu eenmaal.  

Jammer genoeg ondervinden we bij IZI wonen dat de onverdraagzaamheid tussen buren 

toeneemt. Dit vaak omwille van andere leefgewoonten, gezinssamenstellingen, manieren van 

opvoeden, onderhoud van de tuin, … Zit er jou iets dwars, probeer er dan in de eerste plaats met 

je buur over te praten. Doe dit op een rustige manier en probeer samen tot een oplossing te 

komen. Hou rekening met elkaar! 

Er zijn inderdaad grenzen, elke dag de loeiharde muziek van je buurman moeten aanhoren is 

inderdaad niet aangenaam. En het is ook niet de bedoeling dat het gras van je buur een meter 

hoog staat of de haag dubbel zo breed wordt.  

Probeer in de eerste plaats zelf met je buur te praten. Komen jullie niet tot een oplossing, dan kan 

je contact opnemen met Fien, de sociaal medewerkster van IZI wonen.   
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Stagiair sociaal werk 
 

Eind mei startte Sven als stagiair bij IZI wonen. Gedurende 10 weken sloot hij aan op het kantoor in 

Ingelmunster. Sven is 22, woont in Kortemark en zit in het laatste jaar van de opleiding ‘Sociaal 

Juridische Dienstverlening’, wat een onderdeel is van de opleiding ‘Sociaal Werk’. 

 

Waarom koos je voor de opleiding sociaal werk? 

Ik heb gekozen voor sociaal werk omdat het een sector is die me nauw aan het hart ligt. Het is 

belangrijk dat er veel sociaal werkers zijn en de maatschappij interesseert me ook wel. Zo heb ik er 

voor gekozen om sociaal werk te studeren. Ik studeer de afstudeerrichting ‘juridische 

dienstverlening’. Die gaat een beetje dieper in op arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, … 

   

Wat verwacht je van je stage bij IZI wonen?  

Ik verwacht er veel bij te leren. Ik zal er ook instaan voor de afname van de algemene 

tevredenheidsmeting bij alle huurders die in Izegem wonen. Daarnaast hoop ik dat het ondanks de 

coronacrisis mogelijk zal zijn om een aantal keer mee 

te gaan op huisbezoek zodat ik de huurders beter 

kan leren kennen.  

 

Wat is jouw droomjob?  

Een droomjob heb ik nog niet echt, ik hoop alvast dat 

ik een job kan hebben die verandering kan 

teweegbrengen in de maatschappij.  

 

We wensen Sven een mooi toekomst met een 

boeiende job toe. Veel succes!  

 

Winnaars kruiswoordraadsel 
In de vorige editie van het infokrantje konden jullie meedoen aan de kruiswoordraadsel-wedstrijd. 

Uit alle inzendingen konden we 4 gelukkigen loten. De winnaars werden reeds op de hoogte 

gebracht. Jammer genoeg was tot nu toe nog niet mogelijk om prijs te bezorgen. Nu de 

huisbezoeken stilaan terug opgestart zijn zullen we binnenkort contact met hen opnemen om hen 

de prijzen (eindelijk) te overhandigen. Hieronder kan je zien wie de  

winnaars zijn en wat ze gewonnen hebben.  

1) Noël uit Wingene  ➡ bon Multi Bazar 

2) Marijke uit Kortemark  ➡ bon Standaard Boekhandel 

3) Christa uit Wingene  ➡ fruit- en groentenmand   

4) Jeannine uit Izegem  ➡ geschenkmand Oxfam Wereldwinkel  
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Een warme zomer 
We kunnen er niet meer om heen, de laatste jaren hebben we meer te maken met heel warme 

periodes en zelfs hittegolven in de zomer. Hoe je hier het best mee kan omgaan, kan je hieronder 

lezen:  

HOE AFKOELEN BIJ WARM WEER?  

Kledij 

- draag een hoofddeksel en zonnebril 

- draag lichte, loszittende en lichtgekleurde kledij, best geen synthetische stoffen 

 

Zoek koele plekken op en koel je lichaam af 

- bewaar grote inspanningen (sporten, zware klussen, …) op de koelere momenten van de dag 

(ochtend en avond) 

- blijf zoveel mogelijk in de schaduw, ga wandelen in het bos of park  

- verplaats je naar een koele plaats zoals de bibliotheek, een overdekt koopcentrum, … 

- neem een lauwe douche, een voetbad of een frisse duik in een zwembad 

- zorg bij kinderen voor voldoende afkoelingsmateriaal zoals waterspeelgoed, zwembadje, … 

- laat kinderen en ouderen niet alleen op een warme plaats (bv. in de auto) 

 

Huis afkoelen 

- zet de ramen open zodra het buiten koeler is dan binnen 

- hou overdag je gordijnen en eventueel rolluiken dicht 

- zorg voor een frisse slaapkamer en luchtig beddengoed, ververs regelmatig de kussensloop en 

lakens 

- breng indien mogelijk je slaapkamers zoveel mogelijk onder in de ruimtes waar de zon het 

minste komt 

 

BESCHERM JE TEGEN DE ZON 

Als de zon schijnt kan je jezelf en anderen beschermen op de volgende manier:   

- smeer je huid regelmatig in met zonnecrème met een hoge factor 30+ die UVA en UVB 

beschermd  

- vermijd langdurige blootstelling aan de zon, zeker tussen 12u en 15u wanneer de zon het sterkst 

is 

- draag een zonnebril om je ogen te beschermen 

- draag een hoofddeksel en luchtige kledij met een lichte kleur 

- zoek de schaduw op onder een boom of parasol 

- laat nooit iemand achter in de auto 

- zorg dat je steeds een flesje water bij je hebt 
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DRINKEN EN ETEN BIJ WARM WEER 

Te weinig drinken is samen met het te warm hebben één van de belangrijkste oorzaken van 

gezondheidsproblemen op warme dagen. 

Drinken bij warm weer 

- drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter 

- drink regelmatig vóór je dorst hebt 

- vermijd alcohol, koffie en gesuikerde dranken 

 je lichaam verliest sneller vocht als je alcohol drinkt 

 gesuikerde dranken worden minder snel opgenomen door je lichaam 

 

  speciale aandacht voor ouderen en kinderen: 

- laat de oudere voldoende en regelmatig drinken, ook als hij geen dorst heeft 

- een kind heeft pas dorst wanneer het uitgedroogd is, wacht dus niet om het drinken te geven  
 

Eten bij warm weer 

- eet lichte maaltijden die gemakkelijk te verteren zijn, dit vraagt minder energie van je lichaam 

- eet voldoende groeten en fruit, dit zijn extra vitaminen voor je lichaam  

 

Tot slot: vergeet je huisdieren niet!  

Voorzie voldoende water en zorg dat je huisdier binnen of  

in de schaduw kan zitten. Zorg eventueel een klein 

zwembadje waar je huisdier afkoeling in kan  

opzoeken. Laat je huisdier nooit alleen achter  

in de auto!  
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Coronavirus 
 

Het coronavirus heeft ons hele land in de ban gehouden. Vele dingen die vanzelfsprekend waren 

moesten we nu even afscheid van nemen. Het coronavirus nam geleidelijk aan af waardoor we 

beetje per beetje terug konden genieten van het normale leven. Helaas is de boosdoener nog niet 

verslagen. Daarom is het belangrijk om goed voor jezelf en anderen te zorgen. Dit kan je doen op 

verschillende manieren.  
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Onze huurders uit Izegem krijgen samen met  

dit infokrantje nog een kort verslag waar iets meer  

cijfers en uitleg in staan. Dit korte verslag + volledig uitgebreide versie vind je terug onder publicaties 

op onze website www.iziwonen.be  

Tevredenheidsmeting IZI wonen Izegem 
In de maanden mei en juni ontvingen alle inwoners van Izegem een algemene 

tevredenheidsmeting van IZI wonen. De inwoners van het patrimonium van het vroegere 

De Mandelbeek (Ingelmunster, Pittem, Wingene, Sint-Eloois-Winkel en Kortemark) 

kregen diezelfde tevredenheidsmeting eind 2018, begin 2019. Met deze 

tevredenheidsmeting willen we nagaan wat er leeft bij onze huurders en aan de slag gaan 

met hun opmerkingen.  

Het invullen van de tevredenheidsmeting gebeurde anoniem en was niet verplicht. In het totaal 

reageerde er zo’n 40% van alle huurders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

- DE WONING          7,39 

- DE BUURT        7,78 

- ONTHAAL        7,75 

- BEHANDELING VRAGEN            6,69 

  en KLACHTEN 

- BRIEVEN en DOCUMENTEN      7,64 

- INFORMATIE        6,97 

                  TOTAAL: 7,37/10 

D 

          badkamer en keuken, barsten  

          en verzakkingen, enkel glas,  

          geluidsisolatie 

          toilet, trap en kelder, warmte  

          en isolatie, leidingen en afvoer 

          openbaar vervoer, voetpaden,  

          verkeersveiligheid, openbare  

          ruimte 

          bereikbaarheid centrum, rustig  

          en veilig, voldoende  

          voorzieningen, proper 

          vriendelijk, snel aansluiting,        

          tijd om uitleg te doen, huurder  

          wordt ernstig genomen 

           

          snelheid uitvoeren  

          herstellingen, huurder heeft  

          weinig zicht op opvolging 

          vriendelijk en correct, uitleg bij  

          facturen en kosten 

          duidelijk en verstaanbaar 

           

          infokrant, berekening huur,  

          info huurcontract en rechten  

          en plichten 

          info aankoop woning en  

          nieuwbouwprojecten, info  

          planning werken  

http://www.iziwonen.be/

