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Welkom!
Met veel plezier stellen wij hierbij onze onthaalbrochure aan u voor.

Wij willen u hiermee op een verstaanbare en overzichtelijke manier informeren 
over onze werking, in dit geval specifiek van toepassing op u als nieuwe 
huurder bij Tuinwijk.

Deze brochure is tot stand gekomen door de inzet van een gans team  
dat dagelijks voor u paraat staat.

Uiteraard is dit slechts een leidraad, want voor meer informatie en een 
persoonlijke uitleg kan u steeds terecht bij één van onze gemotiveerde 
medewerkers tijdens onze openingsuren. Zij worden ook één voor één  
aan u voorgesteld in deze brochure, zodat u exact weet bij wie u waarvoor 
terecht kunt.

Tenslotte kan u ook nog terecht op onze website www.tuinwijk.be,  
waar u tevens documenten, folders en publicaties kunt downloaden.

Wij wensen u alvast veel leesplezier en hopen dat u tevreden bent over de 
verdere dienstverlening van Tuinwijk als huurder van onze maatschappij.

Jan Cools
Voorzitter

Tina Verkaeren
Algemeen directeur    
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CONTACT EN OPENINGSUREN
C.V.B.A. TUINWIJK
Meersstraat 8, 9160 Lokeren
Tel. 09/348.27.38
E-mail : info@tuinwijk.be
www.tuinwijk.be

Openingsuren: enkel op afspraak
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1. Wie is wie bij Tuinwijk 

Raad van Bestuur

De raad van bestuur van Tuinwijk bestaat uit 9 leden:

• 6 vertegenwoordigers van de stad Lokeren
• 1 vertegenwoordiger van het OCMW Lokeren
• 1 vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen
• 1 vertegenwoordiger van de private aandeelhouders

 �FREDDY VERDURME

Bestuurder

freddy.verdurme@tuinwijk.be

 �MARTINE ROOMS

Bestuurder

martine.rooms@tuinwijk.be

 �ISABELLE VAN DE VELDE

Bestuurder

isabelle.vandevelde@tuinwijk.be

 �LUC VAN DE VELDE

Bestuurder

luc.vandevelde@tuinwijk.be

 �ELKE VAN GREMBERGEN

Bestuurder

elke.vangrembergen@tuinwijk.be

 �JAN COOLS

Voorzitter

jan.cools@tuinwijk.be

 �HECTOR VAN HOYE

Ondervoorzitter

hector.vanhoye@tuinwijk.be

 �JOHAN VAN HAVERMAET

2de ondervoorzitter

johan.vanhavermaet@tuinwijk.be

 �FILIP LIEBAUT

Bestuurder

filip.liebaut@tuinwijk.be



 �RONNY HYDE

Financieel beheerder
tel. 09 326 90 05
ronny.hyde@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij  
Ronny terecht?
• Boekhouding
• Financiële planning

 �SCHANNON 

Boekhoudster                
Tel. 09 216 89 01       
schannon.blancquaert@
tuinwijk.be 

Waarvoor kan je bij  
Schannon terecht?
• Boekhouding
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Directiecomité

Financieel beheer

Van links naar rechts:  
Johan Van Havermaet, Jan Cools, Tina Verkaeren, Hector Van Hoye en Freddy Verdurme

 �TINA VERKAEREN

Algemeen Directeur
tel. 09 348.27.38
tina.verkaeren@tuinwijk.be

 �BERT VLAEMINCK

Adjunct-Directeur
tel. 09 326 90 09
bert.vlaeminck@tuinwijk.be

Directie

BLANCQUAERT
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Onthaal en team Klanten- en Bewonerswerking

Van links naar rechts:  
Marijke Van Hecke, Daisy Colpaert, Karla De Smet, Annelies Oosterlinck en Filip De Letter

 �FILIP DE LETTER

Coördinator team Klanten-  
en Bewoners werking
tel. 09 326 90 03 • filip.deletter@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Filip terecht?
• Huurprijsberekening en tussentijdse 

huurprijsherziening wegens wijziging 
inkomen

• Huurlasten
• Afrekeningen centrale verwarming  

en water
• Afrekening vertrokken huurders
• Verzekeringsdossiers
• Inschrijven kandidaat-kopers
• Sociale koopprojecten
• Openbare verkopen oude woningen

 �ANNELIES OOSTERLINCK

Verantwoordelijke huurdersadministratie 
en toewijzingen
tel. 09 326 90 01 • annelies.oosterlinck@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Annelies terecht?
• Opvolging achterstallen en opmaak 

afbetalingsplannen
• Huisbezoeken in het kader van achterstallen
• Huurcontracten
• Huurprijsherziening bij wijziging 

gezinssamenstelling
• Toewijzingen

 �DAISY COLPAERT

Verantwoordelijke kandidaat-huurders
tel. 09 326 90 02 • kandidaten@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Daisy terecht?
• Inschrijven voor een sociale huurwoning
• Vragen ivm uw kandidatendossier
• 2-jaarlijkse actualisatie wachtlijst kandidaat-

huurders

 �MARIJKE VAN HECKE

Verantwoordelijke sociale dienstverlening 
en bewonerswerking
tel. 09 216 89 00 • marijke.vanhecke@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Marijke terecht?
• Sociale dienst
• Huisbezoeken
• Bewonerswerking
• Communicatie (website, nieuwsbrief,…)
• Domiciliefraude

 �KARLA DE SMET

Onthaalbediende en klachtenbehandelaar
tel. 09 326 90 04 • karla.desmet@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Karla terecht?
• Onthaal
• Algemene vragen omtrent dienstverlening 

van Tuinwijk
• Afspraken met de algemeen directeur
• Klachten

BLANCQUAERT



BERT VLAEMINCK

Teamcoördinator technische dienst 
tel. 09 326 90 09
bert.vlaeminck@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Bert terecht?
• Opvolging nieuwbouwprojecten
• Opvolging grote renovatieprojecten

BART VAN OPSTAL

Projectmedewerker technische dienst
Tel. 09 326 90 07 
bart.vanopstal@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Bart terecht?
• Meldingen en opvolging van technische 

gebreken aan de woonst
• Aanvraag werken
• Renovatieprojecten

GUY BAERT

Technisch administratief medewerker
tel. 09 326 90 00
guy.baert@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Guy terecht?
• Vragen over facturen van en aan Tuinwijk
• Sleutels bijbestellen
• Defecte lift in appartementsgebouw

LUC D’HOLLANDER

Technisch medewerker
tel. 09 326 90 06
luc.dhollander@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Luc terecht?
• Controle technische meldingen
• In- en uitgaande plaatsbeschrijvingen
• Plaatsbezoeken met kandidaat-huurders

Van links naar rechts:  
Luc D’Hollander, Bert Vlaeminck, Bart Van Opstal en Guy Baert

TD@tuinwijk.be
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Technisch team



Van links naar rechts:  
Bruno Volckeryck, Stefaan D’Hondt en Wim Goossens
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Technische buitendienst
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Team poetsdienst

BART VAN OPSTAL

Teamcoördinator poetsdienst

CELIA CHAKWUKA 

ISABELLE HERBOSCH 

CINDY VERNIERS 

DAISY BUYSSE

Medewerksters poetsdienst

Van links naar rechts:  
Daisy Buysse, Celia Chukwuka, Bart Van Opstal, Cindy Verniers en Isabelle Herbosch
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2.  Wat doet Tuinwijk voor u?

2.1.  Een woning van goede kwaliteit

Tuinwijk bezorgt u een woning die aangepast is aan de grootte van uw gezin en aan uw fysieke 
toestand, en die voldoet volgens de regels van veiligheid, kwaliteit en gezondheid.

2.2.  Een goede huurprijs

Uw woning moet betaalbaar zijn. Daarom houdt de huurprijs rekening met de woning zelf, maar 
ook met uw inkomsten en de grootte van uw gezin. De prijs voor eenzelfde woning kan dus voor 
iedereen verschillend zijn.

2.3. Basisdienstverlening

Tuinwijk informeert de huurders goed. Met al uw vragen, problemen en klachten kan u bij ons 
terecht. Hebt u bijvoorbeeld betalingsproblemen dan zal Tuinwijk samen met u op zoek gaan naar 
een gepaste oplossing. Indien Tuinwijk u zelf niet kan helpen zullen wij u doorverwijzen naar andere 
instanties die uw probleem wel kunnen oplossen, samen met u.

Heeft u een vraag, probleem 
of klacht? Tuinwijk staat steeds 

voor u klaar!
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3. Wat verwacht Tuinwijk van u?

3.1. Huur op tijd betalen

Huurgelden moeten maandelijks en stipt betaald worden, telkens tussen de 1ste en de 10de van de 
maand. 

Wij raden u aan om een vaste betaalopdracht te geven aan uw bank op ons rekeningnummer  
BE47 0010 6650 3680 met vermelding van de gestructureerde mededeling (+++/++++/+++++).     
Wij ontvangen geen cash geld.

Het is zeer belangrijk dat u telkens dezelfde en juiste gestructureerde mededeling gebruikt bij uw 
betaling. Op deze manier kunnen wij sneller terugvinden dat de betaling van u komt.

Wij hechten zeer veel belang aan stipte en correcte betalingen.

Indien u onverwachts geconfronteerd wordt met financiële moeilijkheden en u kan uw huur niet  
tijdig betalen vragen wij u om contact op te nemen met Annelies Oosterlinck – 09 326 90 01 
annelies.oosterlinck@tuinwijk.be.

Er kan dan samen naar een oplossing worden gezocht.

3.2. Domiciliëren

Zodra u een sociale huurwoning krijgt moet u zich daar domiciliëren.

Dit wil zeggen dat u onmiddellijk uw adres dient te wijzigen bij de dienst bevolking van de stad 
Lokeren naar het adres van de woning.

3.3. Nieuwe gegevens meteen melden aan Tuinwijk

Uw huurprijs hangt, onder andere, af van de grootte van uw gezin.  
Daarom moet u meteen Tuinwijk verwittigen als uw gezinssamenstelling verandert.

Als het aantal inwoners verandert, bijvoorbeeld door een geboorte of overlijden, moet u dit binnen 
de maand melden aan Tuinwijk.

Als er iemand bij u komt inwonen moet u dit vooraf melden aan Tuinwijk. 
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3.4. Woning onderhouden en buurt leefbaar houden

Als huurder moet u uw woning goed onderhouden door regelmatig te poetsen, te verluchten,  
te verwarmen of kleine herstellingen uit te voeren (zoals afvoerbuizen ontstoppen, sloten 
onderhouden,….). in het Ziezo-boekje kan u terugvinden of de herstelling ten laste is van 
de huurder of van Tuinwijk.

Het ZIEZO-boekje is eveneens terug te vinden op de website  
www.tuinwijk.be/onderhoud-herstellingen

Bij twijfel kan u steeds onze technische dienst contacteren.

Het is belangrijk dat u rekening houdt met uw buren en respectvol 
met elkaar omgaat. Bezorg geen overlast en draag zorg voor 
gemeenschappelijke ruimten.  
Zo blijft het wonen voor iedereen aangenaam.

3.5. Taalkennisvereiste

Als u geen of onvoldoende Nederlands kent bij de toewijzing van een woning, dan verwijzen 
wij u door naar een organisatie die u kan helpen om Nederlands te leren. Na 1 jaar controleert 
Tuinwijk opnieuw of u voldoet aan het vereiste niveau. Voldoet u niet,  dan verwittigt Tuinwijk de 
toezichthouder (Wonen Vlaanderen) die een sanctie kan opleggen
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4. Het huurcontract

4.1. Duurtijd

De huurcontracten worden gesloten voor een periode van negen jaar, desgevallend verlengbaar 
met periodes van drie jaar.

Na negen jaar zal gecontroleerd worden of de huurder nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde en 
of de woning die hij bewoond niet onderbezet is.  Een woning is onderbezet als het verschil tussen 
de slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan 1.  In laatste geval dient Tuinwijk tweemaal een 
aanbod te doen van een passende woongelegenheid van zodra de onderbezetting is vastgesteld.

Indien de huurder niet meer voldoet aan één van deze voorwaarden op het einde van de tijdelijke 
huurovereenkomst, zal deze niet worden verlengd.

4.2. Wie is huurder?

• De huurder die zich opgaf als toekomstige referentiehuurder.
• De gehuwde partner, wettelijk samenwoner of feitelijke partner mits deze bij aanvang van 

de huurovereenkomst mee de sociale woning bewoont en de huurovereenkomst mee heeft 
ondertekend.

• De persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder na aanvang van de 
huurovereenkomst als hij samen met de referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden 
en de woning niet onaangepast is.

• De feitelijke partner die na aanvang van de huurovereenkomst komt bijwonen, wordt na één jaar 
huurder, als hij samen met de referentiehuurder aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en de 
woning niet onaangepast is.
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Rechten en plichten: Huurders > < Bijwoners

HUURDERS

• Hebben persoonlijk woonrecht
• Moeten voldoen aan inschrijvings-en 

toelatingsvoorwaarden
• Inkomsten tellen mee voor de 

inkomensvoorwaarde
• Inkomsten tellen mee voor de 

huurprijsberekening

BIJWONERS

• Hebben geen persoonlijk woonrecht
• Moeten niet voldoen aan inschrijvings-en 

toelatingsvoorwaarden
• Inkomsten tellen niet mee voor de 

inkomensvoorwaarde
• Inkomsten tellen mee voor de 

huurprijsberekening behalve dat van:  
 – Minderjarige bijwoners

 – Kinderbijslaggerechtigde kinderen
  – Familieleden van de 1ste, 2de en         
    3de graad die erkend zijn als ernstig  
    gehandicapt (gedeeltelijke vrijstelling)
 – Personen die niet duurzaam bijwonen
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4.3. Opzeg

Als huurder 
Als huurder kan je het huurcontract ten allen tijde opzeggen. Je doet dit door een aangetekende 
brief te sturen naar: Tuinwijk –  Meersstraat 8 – 9160 Lokeren

• De normale opzegtermijn is 3 maanden. De opzegperiode start de eerste dag van de maand 
die volgt op de maand waarin we je opzeg ontvingen.

• Gaat het om een overlijden? Bij een overlijden eindigt de overeenkomst van rechtswege. Je 
bezorgt een attest van overlijden samen met de opzegbrief. 

• Gaat het om een opname in het woonzorgcentrum? Dan is er een opzegperiode van 1 
maand mogelijk op voorwaarde dat binnen deze periode de woning ook werd leeggemaakt. 
Ook de uitgaande plaatsbeschrijving en de afgifte van de sleutels dient te zijn doorgegaan. 
Je bezorgt een attest van opname in het rusthuis samen met de opzegbrief. De opzegperiode 
start de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we je opzegging ontvingen.   
De huurder die gebruik maakt van woonondersteuning bij een aanbieder van niet 
rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning valt hier ook onder.

Als verhuurder
Dit kan in volgende gevallen:

• als de huurder zijn verplichtingen als huurder niet nakomt. bv. de huur of andere facturen aan Tuinwijk 
niet of niet tijdig betalen, de woning niet goed onderhouden, overlast bezorgen in de buurt...

• als blijkt dat de huurder niet langer voldoet aan de onroerende bezitsvoorwaarde (eigendom in 
binnen- of buitenland). Indien de huurder de eigendom verwerft via erfenis of schenking dient 
deze zich in orde te stellen binnen een termijn van één jaar. 

• ik tekende mijn huurcontract na 1 maart 2017. 
Indien je na 1 maart 2017 een huurcontract hebt afgesloten met Tuinwijk, dan is het huurcontract 
van bepaalde duur (negen jaar). Na die negen jaar, kan je huurcontract telkens met drie jaar worden 
verlengd, als je nog aan de voorwaarden voldoet:
1. Je inkomen is niet te hoog.
2. Je woning is niet te groot.  Indien je woning wel te groot is, zal Tuinwijk je een kleinere woning 

aanbieden. Weiger je twee keer een aanbod dat aan de voorwaarden voldoet, dan zal Tuinwijk je 
huurcontract niet meer verlengen.

• als blijkt dat de huurder na negen jaar niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde en/of 
aan de voorwaarden inzake bezettingsgraad.
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5. Huurprijs, huurlasten en waarborg

De berekening van uw huurprijs wordt gebaseerd op uw inkomen en gezinssituatie. 
De reële huurprijs wordt verhoogd met huurlasten en eventuele voorschotten (vb. voorschot 
waterverbruik, voorschot verwarming, … ). Afhankelijk of u in een woning of appartement woont kunnen 
deze huurlasten verschillen. De voorschotten worden jaarlijks afgerekend met de werkelijke kosten.

Elk jaar per 1 januari worden de huurprijzen herrekend. Elke huurder krijgt in de loop van de maand 
december deze nieuwe berekening thuisbezorgd. 

Uw huurprijs kan tussentijds herzien worden in de volgende gevallen:

• Bij pensionering, overlijden of vertrek van een huurder/bewoner, als daardoor het gezinsinkomen 
daalt. U moet dit met de nodige bewijsstukken aantonen bij Tuinwijk.  De huurprijs zal gewijzigd 
worden vanaf de maand die volgt op de maand waarin de nodige stukken werden bezorgd.

• Bij een daling van het inkomen (vb. als u uw job verliest of langdurig ziek wordt), als daardoor het 
gezinsinkomen na drie opeenvolgende maanden gemiddeld 20% lager is dan het gezinsinkomen 
waarmee de huurprijs werd berekend. U moet dit met de nodige bewijsstukken aantonen bij Tuinwijk.  
De huurprijs zal gewijzigd worden vanaf de maand die volgt op de maand waarin de nodige stukken 
werden bezorgd.

• Als er personen komen bijwonen is het, afhankelijk van de situatie, mogelijk dat uw huurprijs wordt 
aangepast op basis van de gezinswijziging.

Bij het begin van het huurcontract moet u een huurwaarborg betalen. De waarborg is twee keer 
de basishuur. De waarborg wordt in zijn geheel betaald. Indien u problemen zou hebben met het 
betalen van de waarborg in één keer, kan er een betaalplan worden afgesproken.

De waarborg dient betaald te worden via overschrijving of bancontact.
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6. Een sociale woning/kavel kopen?

Interesse in de aankoop van een sociale koopwoning of 
sociale kavel? 

Om in te schrijven voor een sociale koopwoning of 
bouwgrond voldoe je aan volgende voorwaarden:

• Je bent minstens 18 jaar oud
• Je verdient niet te veel. Je verdient niet te weinig. 
• Je hebt geen eigendom (woning of bouwgrond) in 

binnen- of buitenland
• Je bent ingeschreven in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister

Er zijn uitzonderingen op de inschrijvingsvoorwaarde 
wanneer u wel mag inschrijven indien u een woning of 
bouwgrond bezit. Mocht u hierover meer info wensen, kan 
u contact nemen met onze diensten.

Aanvraag
De inschrijving gebeurt 
steeds ter plaatse op ons 
bureel, op afspraak  •••  Er 
zijn 2 registers waarvoor u 
zich kunt inschrijven: sociale 
koopwoningen of sociale 
kavels  •••  U kunt zich op 
gelijk welk moment laten 
inschrijven  voor eender welk 
register  •••  Mochten er 
nieuwe projecten opgestart 
worden in Lokeren, dan bent u 
automatisch kandidaat.

Volgende documenten dient 
u mee te brengen voor de 
inschrijving:

• identiteitskaart
• meest recente aanslagbiljet
• 50 euro inschrijvingsgeld 

(per register)

Voor het maken van een 
afspraak neemt u contact 
op met Filip De Letter – 
09/326.90.03 – 
filip.deletter@tuinwijk.be

Onze medewerkers zijn er voor u
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over onze werking? 
Laat het ons weten, zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn! 
Heeft u een klacht over de werking van onze maatschappij of 
dienstverlening? Geef dit steeds schriftelijk door of via mail.

C.V.B.A. Tuinwijk 
Meersstraat 8, 9160 Lokeren 
Tel. 09/348.27.38   
info@tuinwijk.be – www.tuinwijk.be 
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Beleid – privacy

Op 25/05/2018 trad de nieuwe Europese regelgeving in werking over de bescherming van natuurlijke 
personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
De nieuwe regelgeving regelt op welke manier Tuinwijk met uw gegevens moet omgaan en wat de 
rechten zijn van onze (kandidaat)huurders.

Welke informatie heeft Tuinwijk?
Via Tuinwijk kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie 
over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter 
te kunnen helpen. Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te 
verzamelen. 

Welke informatie gebruikt Tuinwijk van u?
Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning 
kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u.

Deze informatie is:
• uw identiteit
• uw inkomen
• uw woonplaats(en)
• uw gezinssamenstelling
• taalkennis
• eigendommen
• eventueel: begeleidende diensten

Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de 
archiefwet. 

Waar vragen wij informatie op?
U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd verplicht correcte 
informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren, geen 
huurpremie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke 
vervolging kan ook. 
Wij vragen zelf ook informatie over jou op bij enkele (federale) overheidsdiensten. Wij bezorgen 
ook informatie over jou aan enkele van deze overheidsdiensten. Deze uitwisselingen zijn wettelijk 
geregeld.

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen? 
Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@tuinwijk.be 
of een brief naar Tuinwijk, Meersstraat 8 – 9160 Lokeren. Wij bezorgen u dan deze informatie. Is iets 
niet correct? Dan Kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer. Vindt u 
dat Tuinwijk onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om 
ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. 
Ook kunt u een klacht indienen bij de privacycommissie via commission@privacycommission.be
of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Meer informatie over privacy?
Onze werkwijze : www.tuinwijk.be/disclaimer 

Website van de privacycommissie: www.privacycommission.be




