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IZI wonen 
ZOMEREDITIE 2021 

 

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

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

Op 1 mei ging onze collega Sabine met 

welverdiend pensioen!  
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Voorwoord 
 

 

Voorwoord 
 

Beste huurders,  

 

Het is alweer een half jaar geleden dat de vorige editie van onze infokrant in jullie brievenbus viel! 

Intussen is het volop zomer, al hebben we daar helaas nog niet veel van gemerkt.  

 

De afgelopen maanden gebeurde er opnieuw heel wat bij IZI wonen. Begin dit jaar trokken 12 

gezinnen in onze nieuwe huurwoningen te Izegem en 6 gezinnen in onze nieuwe huurwoningen te 

Kortemark. Daarnaast startten de werken voor een nieuw project in de Gentsestraat te Izegem. 

Aan de bouw van ons project in de Bollewerpstraat (Ingelmunster) wordt ook goed doorgewerkt. 

Tot slot kon ons project in de Kortrijkstraat (Ingelmunster) na lang stilliggen opnieuw opgestart 

worden.  

 

Op 1 mei ging onze collega Sabine na bijna dertig jaar dienst met welverdiend pensioen. Op pagina 

9 kan je lezen hoe het met haar gaat. Dertig jaar kennis en ervaring draag je niet zomaar over, 

maar gelukkig vonden een waardige opvolger voor Sabine. Wie dit is, kan je lezen op pagina 5.  

 

Veel leesgenot,  

Het IZI wonen team 

COLOFON 
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Kantoor INGELMUNSTER  
Oostrozebekestraat 136 bus 1   Telefonisch bereikbaar    051 30 25 45 

         Elke werkdag van 09u tot 12u 

Openingsuren: 

Voorlopig enkel mogelijk 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      Telefonisch bereikbaar    051 30 49 62 

        Elke werkdag van 09u tot 12u 

Openingsuren:      

voorlopig enkel mogelijk op afspraak   

 

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 
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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 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: info@iziwonen.be 

Frederik Legein     Financieel medewerker 

E-mail: info@iziwonen.be 

Fien D’Huyvetter      Sociaal medewerkster 

E-mail: klanten@iziwonen.be 

Lisa Bardyn     Medewerkster klanten 

E-mail: klanten@iziwonen.be 

Marjan Desmet     Medewerkster klanten 

E-mail: klanten@iziwonen.be 

 

Algemeen telefoonnummer 051 30 25 45  

 

 

 

mailto:klanten@iziwonen.be
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Nieuwe collega versterkt ‘team klanten’ 
Op 3 mei startte Lisa haar eerste werkdag in het kantoor van Ingelmunster. 

Samen met Marjan kijkt ze voor alle administratieve zaken van de sociale 

woningen. Lisa is 26, woont in Izegem en studeerde Geestelijke 

Gezondheidszorg en Orthopedagogie.  

Hoe kwam je bij IZI Wonen terecht? 

Ik heb 4 jaar lang in een voorziening bijzondere jeugdzorg in Brugge 

gewerkt. Daar leefden meisjes tussen 15-20 jaar oud die niet meer thuis 

konden wonen door verschillende problemen. Als woonbegeleidster heb 

ik me hier altijd enorm geamuseerd. Maar toch had ik nood aan een 

nieuwe uitdaging, die vooral dichter bij huis was. Via het interimkantoor kreeg ik te horen dat IZI wonen 

nog een administratief medewerkster zocht. Ik heb meteen vol enthousiasme gesolliciteerd en 1 week 

later kreeg ik het nieuws dat ik mocht starten. Natuurlijk was ik super blij!  

Wat doe je in je vrije tijd? 

Eigenlijk ben ik een echte huismus, maar eens met vriendinnen afspreken om wat bij te kletsen vind ik 

altijd leuk. Ik hou me daarnaast vooral bezig met mindset, relaxatie, mindfulness en spiritualiteit.  

Wat wil je zeggen aan onze huurders? 

Met een aantal van jullie heb ik misschien al eens gesproken via de telefoon of tijdens een bezoek aan 

ons kantoor. Ik wil vooral dat onze huurders weten dat ze ons altijd kunnen contacteren wanneer ze 

problemen of vragen hebben. Daarnaast hoef je niet de grootste vrienden te worden met je buren, 

maar als we allemaal wat verdraagzaam zijn, dan blijft het voor iedereen leuk wonen!  

Wat is jouw grootste droom? 

Ik wil al heel lang eens een grote reis maken naar Bali, dat lijkt me echt super! Verder wil ik ooit eens 

een retreat organiseren, misschien wel in Bali. Een retreat is een periode waar je je even terug trekt 

van de maatschappij, sociale media en alle drukte. Gewoon even helemaal tot jezelf komen in alle rust.  
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Veelgestelde vragen 
Ik wil me inschrijven om te verhuizen naar een 65+ woning. Wat moet ik doen? 

IZI wonen biedt op verschillende locaties woningen en appartementen aan waar 65-plussers voorrang 

hebben. De regelementen voor het toewijzen van deze wooneenheden worden opgesteld door het 

gemeentebestuur van de betreffende gemeente of stad waar ze gelegen zijn. Voor de gemeentes 

Wingene, Pittem en Ingelmunster is het reglement hetzelfde. Voor Izegem is er een ander reglement.  

Wingene 

Waar?  Peerstalvoetweg  

Wat?  Woningen 

Hoe? Je hoeft je hier niet apart voor in te schrijven. Wanneer er een 65+ woning vrijkomt,  

   wordt deze eerst aangeboden aan 65-plussers. Indien er geen 65-plussers meer op de  

   wachtlijst staan, krijgen ook niet 65-plussers de kans om deze woning te huren. 

Pittem 

Waar?  Burchtstraat en Koolskampstraat 

Wat?  Woningen 

Hoe? Wanneer er een 65+ woning vrijkomt, wordt deze eerst aangeboden aan 65-plussers.   

   Indien er geen 65-plussers meer op de wachtlijst staan, krijgen ook niet 65-plussers  

   de kans om deze woning of appartement te huren. 

Ingelmunster 

Waar?  Bollewerpstraat  

Wat? Appartementen (in opbouw) 

Hoe? Wanneer er een 65+ woning vrijkomt, wordt deze eerst aangeboden aan 65-plussers.  

   Indien er geen 65-plussers meer op de wachtlijst staan, krijgen ook niet 65-plussers   

   de kans om deze woning of appartement te huren. 

Kortemark 

Waar?  P.M. Devloostraat 

Wat? Woningen 

Hoe? Wanneer er een 65+ woning vrijkomt, wordt deze eerst aangeboden aan 65-plussers.  

   Indien er geen 65-plussers meer op de wachtlijst staan, krijgen ook niet 65-plussers   

   de kans om deze woning of appartement te huren. 

Izegem   

Waar?  Rumbeeksestraat, Papestraat, Slagmeersenstraat, J. Van Arteveldestraat, 

Meensesteenweg, Zonnebloemlaan, Tulpenlaan, Molenhoekstraat en Azalealaan 

Wat?  Woningen en appartementen 

Hoe?  Inschrijven kan pas vanaf het moment dat jij (of je partner) 65 jaar bent. Wanneer  

   er een 65+ woning of appartement vrijkomt, wordt dit eerst aangeboden aan 65-plussers.   

   Indien er geen 65-plussers meer op de wachtlijst staan, krijgen ook niet 65-plussers de kans  

   om deze woning of dit appartement te huren.  

Ben je al kandidaat op een andere wachtlijst? Je kan opnieuw contact met ons opnemen 

wanneer je 65 bent geworden om je in te schrijven voor 65+ woningen en appartementen.  
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Op welk bankrekeningnummer moet de huurprijs gestort worden?  

Vanaf 01/01/2021 moet de huurprijs op volgend bankrekeningnummer gestort worden:  

IBAN BE56 0960 0994 9288. Het oude bankrekeningnummer IBAN BE75 7775 6669 0951 is niet meer 

geldig en zal binnenkort worden afgesloten!  

Vergeet niet om je gestructureerde mededeling/OGM-nummer telkens in te vullen bij het betalen van 

je huurprijs. Een OGM-nummer ziet er zo uit: +++000/0000/00000+++ en is uniek.  

Vervanging 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 dat niet meer voldoet vervangen door 

nieuwe PVC ramen en deuren.  

In Ingelmunster, Sint-Eloois-Winkel, Pittem, Kortemark en Wingene werd 

de beglazing en het buitenschrijnwerk de afgelopen jaren reeds 

vervangen. Dit ging in het totaal om 207 woningen.  

Nu zijn de woningen in Izegem aan de beurt. Het uitvoeren van de werken 

in Izegem zal in 3 fases gebeuren. In de eerste fase komen er 60 woningen 

aan bod. Het vervangen van het buitenschrijnwerk in de eerste fase is 

ingepland vanaf begin november 2021. Het zal 6 maanden duren voordat 

alle woningen aan de beurt gekomen zijn. Alle huurders waarvan hun 

woning in de eerste fase aan bod komt, werden hiervan reeds op de 

hoogte gebracht per brief.  

Waarom wordt het buitenschrijnwerk vervangen?  

Het vervangen van het buitenschrijnwerk zorgt voor een betere isolatie van de woning. Hoe beter je 

woning geïsoleerd is, hoe minder je als huurder je woning moet verwarmen/afkoelen. Door het 

buitenschrijnwerk te vervangen kunnen we de stijgende energiekost voor de huurder betaalbaar 

houden. 

In het nieuwe buitenschrijnwerk zijn er verluchtingsroosters voorzien. Hierdoor is het steeds mogelijk 

om je woning de hele dag door te ventileren, ook al ben je niet thuis. Dit voorkomt schimmelvorming 

in vochtige ruimtes.  

Het oude buitenschrijnwerk wordt vervangen door PVC-ramen, wat veel gemakkelijker is in 

onderhoud. Het raamwerk hoeft niet meer geschilderd te worden.   

Moeten wij hier als huurder voor betalen? 

Neen. IZI wonen neemt de kosten van deze renovatiewerken voor haar rekening. Wij zijn er van 

overtuigd dat onze huurders nadien op een meer comfortabele en energiezuinige manier zullen 

kunnen genieten van hun woning. 
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Nieuw onderhoudscontract sanitair en 

verwarming  
Vanaf 1 juli 2021 werken we samen met de firma SIX voor onderhoud en herstelling van sanitair en 

verwarming in alle woningen en appartementen van IZI wonen.  

Huurders uit Izegem moesten tot voor kort contact opnemen met het kantoor in Izegem bij problemen 

met hun sanitair of verwarming. Voor de huurders uit Ingelmunster, Pittem, Wingene, Sint-Eloois-

Winkel en Kortemark werd er al met een onderhoudscontract gewerkt. Dit was met de firma Engie 

Cofely. Dit onderhoudscontract is intussen afgelopen.  

Depannages en herstellingen 

Vanaf nu moeten ALLE HUURDERS contact opnemen met de firma SIX wanneer ze problemen hebben 

met hun sanitair of verwarming. De technische dienst van de firma SIX is altijd bereikbaar op het 

nummer 051 31 20 12 of via td@six.be . Je kan rechtstreeks met hen een afspraak maken om de 

herstelling te laten doorgaan.  

Het is niet meer nodig om IZI wonen op de hoogte te brengen wanneer je problemen hebt met je 

sanitair of verwarming. IZI wonen wordt hier automatisch van op de hoogte gebracht via de firma SIX. 

OPGELET! Voor huurders uit de Wijngaardstraat 17 en 19 te Izegem: 

 problemen met verwarmingsketel  = firma BULEX (02 431 80 00) 

 problemen met sanitaire installaties  = firma SIX (051 31 20 12) 

Jaarlijks onderhoud 

De technische dienst van de firma SIX staat ook in voor het jaarlijks onderhoud van de installaties in 

alle woningen en appartementen van IZI wonen. Als huurder zal je op voorhand verwittigd worden 

wanneer dit onderhoud doorgaat.  

 

 

 

  

mailto:td@six.be
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Op de koffie bij oud-collega Sabine 

Op 1 mei 2021 ging onze collega Sabine met pensioen. 

Sabine werkte ruim 28 jaar bij de vroegere Izegemse 

Bouwmaatschappij. Na fusie met De Mandelbeek werd 

dit in 2019 IZI wonen. Hier werkte ze nog 1,5 jaar. In het 

totaal heeft ze net geen 30 jaar op de teller als 

werknemer bij onze SHM! 

Dag Sabine! Hoe ben je destijds in de sociale 

huisvestingssector terecht gekomen? 

Van opleiding ben ik eigenlijk leerkracht in het lager onderwijs. Ik deed die job zeer graag, maar het 

was moeilijk om een vast contract te krijgen. Ik ging dus op zoek naar iets anders en kwam terecht in 

het OCMW van Izegem waar ik als maatschappelijk werker aan de slag ging. Ook daar deed ik een 

aantal vervangingen. Via via hoorde ik dat men iemand zocht in de Izegemse Bouwmaatschappij, deze 

keer niet via interim, maar meteen met een vast contract. Na een sollicitatie en enkele 

ingangsproeven kon ik er aan de slag gaan.  

Je job is met de jaren heel wat geëvolueerd. Wat deed je zo allemaal? 

Toen ik bij de Izegemse Bouwmaatschappij startte deed ik vooral administratief werk: het onthaal, 

telefoons, papieren, … Geleidelijk aan kreeg ik meer contact met de (kandidaat-)huurders en deed ik 

ook huisbezoeken, inschrijvingen, gaf ik herstellingen door, … 

Door de fusie ben je het laatste anderhalf jaar van je vaste stek in Izegem verhuisd naar het kantoor 

in Ingelmunster. Hoe viel dat mee?  

Eerlijk gezegd keek ik er toch wat tegenop om te verhuizen naar het kantoor in Ingelmunster. 

Uiteindelijk viel het veel beter mee dan ik had verwacht. Ik ben blij dat ik hierdoor de kans heb 

gekregen om op het einde van mijn loopbaan nog nieuwe 

collega’s te leren kennen.  

Intussen ben je 3 maanden met pensioen, hoe verloopt dat?  

Ik heb toch een tweetal maanden nodig gehad om het gewoon 

te worden. Het was een hele aanpassing om een nieuw ritme 

en een nieuwe structuur te vinden. Gelukkig heb ik heel wat te 

doen: werken in de tuin, fietsen, wandelen, op stap gaan met 

de kleinkinderen, klussen, … In de toekomst zou ik eventueel 

nog wat vrijwilligerswerk willen doen zoals bijvoorbeeld 

helpen in een dierenasiel of Nederlandse les geven aan 

anderstaligen.  

Dat klinkt alvast heel boeiend! We wensen jou nog een mooie pensioentijd toe! 
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Onderzoek naar (buitenlandse) eigendom 
Sociale huurders mogen geen eigendom hebben, dit is door de wetgeving bepaald. Als SHM zijn we 

verplicht om dit te controleren. Als er een vermoeden is van (buitenlandse) eigendomsfraude bij een 

sociale huurder zal IZI wonen een onderzoek opstarten. 

 

Eigendom in België 

Eigendommen in België zijn gemakkelijk te achterhalen via de Kruispuntbank Sociale 

Zekerheid en het kadaster. Alle gegevens worden hier bijgehouden door de overheid.  

Eigendom verworven tijdens de huur?  

Soms verwerft men via een erfenis een (deel van een) eigendom. Als huurder ben je verplicht om dit 

aan ons te melden. Na het verwerven van een (deel van een) eigendom via erfenis heb je één jaar de 

tijd om afstand te doen hiervan.   

Hoe weet IZI wonen of je een (deel van een) eigendom verworven hebt in België? 

Dit wordt regelmatig gecontroleerd via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 

 

Eigendom in het buitenland 

Tot voor kort was het moeilijk om te achterhalen wie een eigendom in het 

buitenland heeft. Daarom heeft de Vlaamse Overheid het mogelijk 

gemaakt om onderzoek te doen naar mogelijke eigendommen in 41 

landen.  

Hoe weet IZI wonen of je een eigendom in het buitenland hebt? 

- via een melding van een bewoner 

- via een derde 

- via onderzoek in het buitenland 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Wanneer IZI wonen een vermoeden heeft dat een huurder een (deel van een) eigendom in het 

buitenland bezit, wordt er een gespecialiseerd bureau aangesteld om een onderzoek uit te voeren in 

het land waar deze huurder vermoedelijk een woning in bezit heeft.  

Gevolgen voor de huurder 

- stopzetting huurovereenkomst 

- huurder moet de sociale korting terugbetalen met terugwerkende 

kracht 

- vordering tot ontbinding huurovereenkomst bij de vrederechter  
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Doe niet gek! Doe de tekencheck!  
Wat is een teek? 

Een teek is een klein spinachtig beestje dat graag tussen vochtige bladeren 

leeft. Je vindt teken in je tuin, in het bos, in het park en zelfs in de duinen.  

Plan je een bezoek aan de natuur? Fijn! Genieten van de natuur is goed voor je gezondheid, maar doe 

dezelfde dag nog de tekencheck. Van een tekenbeet kan je namelijk ziek worden. Ook wanneer er veel 

teken in je tuin zitten, controleer je jezelf best elke keer nadat je in de tuin bent geweest. Doe ook een 

tekencheck bij je kinderen en huisdieren.  

                             

Drie vuistregels 

1. Controleer op tekenbeten (dezelfde dag nog!). 

2. Verwijder de teek rustig en in één beweging. 

3. Volg de symptomen gedurende een maand op.  
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Voorkomen van een tekenbeet 

Van een tekenbeet kan je ziek worden. Gelukkig kun je de ziekte van Lyme voorkomen of genezen. Een 

aantal eenvoudige maatregelen kunnen er voor zorgen dat je minder risico loopt op een tekenbeet. 

Blijf wel steeds controleren, want geen enkele maatregel beschermt je 100% tegen een tekenbeet.  

 

Appartementen Kortrijkstraat Ingelmunster 
In oktober 2020 moesten we helaas slecht nieuws aan onze (kandidaat-)huurders meedelen. De 

toenmalige aannemer van het bouwproject in de Kortrijkstraat te Ingelmunster ging failliet waardoor 

de werken een tijd lang stil lagen.  

Gelukkig is er nu goed nieuws! De werken zijn recent opnieuw 

van start gegaan. Het appartementsgebouw wordt verder 

afgewerkt door de firma Durabrik. De einddatum van de 

werken is nog niet gekend. Van zodra we meer weten worden 

de betrokken (kandidaat-)huurders hiervan op de hoogte 

gesteld.  
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Project Mercuriusstraat 
Op 1 februari dit jaar was het zo ver. Een goeie 2 jaar na start van de werken konden 12 gezinnen hun 

intrek nemen in de nieuwe huurwoningen in de Mercuriusstraat te Izegem.  

Alle huurwoningen hebben 3 slaapkamers en zijn 

geschikt voor gezinnen tot maximum 6 personen. Elke 

woning heeft achteraan een kleine privétuin. Vooraan 

de woningen is er een privé terras, klein tuintje en 

staanplaats voor 2 auto’s voorzien. Op het einde van 

de straat werd een nieuwe speeltuin en groenzone 

aangelegd. Speelplezier en ontspanning voor jong en 

oud gegarandeerd. 

 
Aan de andere kant van de straat werden er 16 koopwoningen gebouwd. Er werden reeds 10 woningen 

verkocht, de andere 6 koopwoningen zijn nog beschikbaar. Meer informatie over deze koopwoningen 

vind je terug op onze website www.iziwonen.be onder ‘projecten en renovaties’ < ‘gerealiseerde 

projecten’. De prijs van deze koopwoningen start vanaf 239.688 euro incl. 6% btw.  

 

 

  

 

 

 

  

http://www.iziwonen.be/
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Zet jij 10.000 stappen per dag?  
Wandelen is de makkelijkste en goedkoopste manier van bewegen. Een Japanse onderzoeker toonde 
aan dat 10.000 stappen gespreid over een hele dag een gunstig effect heeft op je gezondheid. Stappen 
kan je altijd en overal: thuis, op het werk, tijdens verplaatsingen in de stad, in je vrije tijd, … 
 
10.000 stappen per dag is ideaal voor volwassenen, 8.000 voor 65-plussers. Maar staar je niet blind op 
een cijfer: elke stap telt! Ook kleine vorderingen maken een verschil. Elke stap die je zet, is er eentje in 
de goede richting. Elk beetje beweging is beter dan niets.  
 
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is 10.000 stappen per dag niet voldoende. Zij bewegen 
best minstens 60 minuten per dag matig intensief tot intensief, en dat elke dag van de week. Bij deze 
doelgroep staat spel- en sportbeleving en plezier centraal! 
 
Hoe begin je eraan?  
1. Meet je stappen gedurende een week. 
2. Bepaal je doel. 500 extra stappen per dag is een haalbare uitdaging.  
3. Hou dit minstens 1 week vol.  
4. Kies na elke week een nieuw doel.  
5. Maak van extra beweging een dagelijkse routine. 
6. Indien haalbaar voor jou: ga door tot je minstens 10.000 stappen per dag haalt 

En onthoud: elke extra stap die je zet, is belangrijker dan het per se willen halen van 10.000 
stappen.  
 

Hoe tel ik mijn stappen?  
1. Met een klassieke stappenteller 

Is het meest accuraat en nauwkeurig voor het meten van stappen. Ze zijn minder accuraat in het 
meten van de afstand en verbruikte calorieën.  

2. Met een activity tracker 
Is over het algemeen betrouwbaar en reeds te vinden vanaf zo’n 25 euro. 

3. Met een app op je smartphone  
Een stappenteller app is een leuk hulpmiddel, maar is minder betrouwbaar dan een goede 
stappenteller of activity tracker. 
 

Bewegen is gezond. Al even belangrijk is dat je niet te lang aan één stuk stilzit. Doorbreek lange 
periodes van zitten regelmatig door recht te staan of een rondje te stappen. Je zal snel merken dat dit 
goed voelt!  
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6 tips voor een brandveilige woning 

Kleur en krijg een leuk geschenkje 
Op de volgende bladzijde vind je een mooie kleurplaat. Elk kind 

van onze huurders dat deze kleurplaat inkleurt en aan ons 

bezorgt krijgt een leuk geschenkje. Vergeet zeker niet om je 

naam, leeftijd en adres in te vullen.  

De kleurplaat mag je bezorgen in het kantoor in Ingelmunster 

(Oostrozebekestraat 136 bus 1) of het kantoor in Izegem 

(Brugstraat 16).  

Veel kleurplezier!  

WIN een MOOIE PRIJS ! 

 



16 

Naam kind: ……………………………………………………………………………………….      Leeftijd kind: ……………… 

Adres kind: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


