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TE GROOT OF ONDERBEZET 

WONEN 
MARIE-LOUISA WOONDE ONDERBEZET, 
ZIJ VERTELT HAAR VERHAAL.
Marie-Louisa is 76 jaar en woont sinds een 
jaar in een appartement van Ter Hooie in 
Genk centrum. 

Marie-Louisa: “Ik heb altĳd in Zutendaal 
gewoond, in een huis met 3 slaapkamers. Sinds 
2005 zĳn de kinderen vertrokken en woonde ik 
alleen in een groot huis. Ik was eerst bang om te 
verhuizen en voelde me niet klaar. Toen ik de brief 
van Nieuw Dak kreeg over het onderbezet wonen, 
besloot ik toch om de stap te zetten.”

Nieuw Dak stuurde alle betrokken huurders een 
brief met de aanpak. Marie-Louisa stelde zich 
daarom kandidaat. Door haar leeftĳd, kreeg zĳ 
voorrang om te verhuizen. 

Marie-Louisa: “Het 
idee van verhuizen 
gaf me ook stress. Maar 
ik werd goed geholpen 
door de mensen van Nieuw 
Dak. Nu ik kleiner woon voel ik me 
in een soort luxe: minder onderhoud en werk, 
geen trappen meer want ik heb nu een lift, alles 
voelt fris en fĳner. Als nieuwe huurder voelde ik 
me ook welkom in het gebouw en bĳ de andere 
mensen. Ik woon hier heel graag.”

Heb je nog een tip voor andere huurders van 
Nieuw Dak die te groot wonen?
Marie-Louisa: “Niet bang zĳn om te verhuizen 
en de stap te zetten naar een nieuwe start. Had 
ik dit eerder geweten, was ik al veel vroeger 
verhuisd! Alles komt uiteindelĳk goed. En ik vind 
het ook fĳn dat ik door mĳn verhuis de kans 
geef aan (grotere) gezinnen om een fĳne thuis te 
kunnen maken.”

Nieuw Dak is door de wet verplicht om iedereen die onderbezet 
woont te contacteren en te laten verhuizen naar een andere, 
geschikte woning binnen het keuzegebied. 

Heb je twee of meer slaapkamers teveel dan het aantal bewoners? 
Dan woon je te groot, of onderbezet. We vragen je dan om te 
verhuizen naar een kleinere woning.

HOE PAKT NIEUW DAK DIT AAN?
In het najaar van 2020 kregen alle 
betrokken huurders een brief. 
Deze huurders zĳn opgesplitst in 
drie groepen. Elke groep kreeg 
een brief met informatie op maat.

VRAGEN OVER ONDERBEZET 
WONEN? 
Contacteer team Verhuur:
• 089 62 90 20 (en kies 3)
• verhuur@nieuwdak.be

WAT IS ONDERBEZET WONEN?

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020
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In het najaar van 2019 zagen de bewoners 
van de wĳ k Ter Heide in As een vertrouwd 
beeld verdwĳ nen. Met de afbraak van de 
eerste duplexen in de Lindestraat en de 
garages op de Berkenstraat 
gaven we het startschot 
voor de 108 nieuwe 
woningen in 
Ter Heide!

SNELLER 
VERHUIZEN DAN 
GEPLAND
Voor enkele 
huurders in de 
Lij sterbesstraat 
komt de verhuis in 
een stroomversnelling. 
Bij  het uittekenen van de 
plannen voor het tweede deel van de nieuwbouw 
(Acaciastraat), merkten de architecten op 
dat het logisch zou zij n om 2 gebouwen in de 
Lij sterbesstraat ook op te nemen in het plan. De 
grootte van de percelen grond vraagt namelij k om 
hetzelfde type van woning dan de woningen die 
we in de Acaciastraat zullen bouwen. 

Voor 8 gezinnen was het dus eventjes schrikken 
toen we hen vertelden dat ze in het voorjaar van 
2021 zouden verhuizen.

Zo ook voor Chris en 
Alper. Zĳ  zĳ n elkaars 
buren in de Lĳ sterbesstraat 
en zullen dus vroeger dan gepland naar 
hun nieuwe woning verhuizen. 

Chris: “Voor ons kwam dit eigenlij k heel goed 
uit! Mij n man is steeds slechter te been, een 
bad nemen wordt ontzettend moeilij k. Ik wilde 
dus eigenlij k zelf naar Nieuw Dak komen om 
te vragen of ik vroeger kon verhuizen. In de 
nieuwbouw is een douche. Dat is dus ideaal 
voor ons.” 

Alper: “Ik had het niet verwacht en moest even 
wennen aan het idee. Mij n vrouw is zwanger, 
dus er kwamen plots veel vragen naar boven. 
Ik had wel snel door dat dit positief nieuws 
was. Ik heb de plannen gezien en het ziet er 
allemaal goed uit, mooi en ruim. Ik ben zo blij  
dat mij n buren en ik samen mogen verhuizen 
en terug bij  elkaar in de buurt gaan wonen. We 
hebben elkaar nodig als buren. Voor ons is de 
warmte van een wij k goede buren zij n.” 

PLANNING VAN DE WERKEN
De werken verlopen vlot ondanks de corona 
maatregelen. De aannemer doet goed zij n 
best om de nieuwe woningen op tij d in orde 
te krij gen. De nieuwbouw in de Berkenstraat 
volgt mooi in de planning en zal in het latere 
voorjaar van 2021 klaar zij n. De volgende fase 
wordt voorbereid en de eerste stappen zij n al 
gezet. Er volgt een voorstelling van de plannen 
zodra we alle informatie hebben.

Op dit moment zij n de 
gebouwen in de Lindestraat 

in de eindfase. De eerste 
keukens zij n geplaatst en de 
schilder is aan het verven. 
In het voorjaar van 2021 

zullen we de eerste huurders 
ontvangen in hun nieuwe 

thuis!

EEN NIEUWE START
IN TER HEIDE IN AS  
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Comfort voor de huurder en energiezuinigheid 
staat voorop. De volledige gebouwen krij gen een 
nieuw (warm) jasje dankzij  een dikke isolatielaag. 
In combinatie met het warmtenetwerk zij n dit 
super energiezuinige woningen.

Daarnaast zij n er grote terrassen voorzien, en een 
ruimere indeling van de appartementen. 

Afgelopen zomer was het zover en mochten 
we de eerste sleutels overhandigen aan de 
enthousiaste huurders.

EERSTE SLEUTELS
VOOR TOTAAL GERENOVEERDE 
APPARTEMENTEN IN KOLDERBOS

In Genk Kolderbos werkt Nieuw Dak aan de 
laatste fase van de renovatie van in totaal 
639 appartementen. In deze laatste fase 
krĳ gen de 12 gebouwen van werf 4 een totale 
transformatie.

EÉN VAN DE HUURDERS IS DUSTIN, 37 
JAAR, EN WOONT AL EEN HEEL TIJDJE IN 
DE WIJK KOLDERBOS.

Dustin: “Ik ben van Genk afkomstig en heb de voorbij e 5 jaar altij d in 
dit gebouw gewoond. Ik woonde hier in een kleine studio. Toen ze me 
vertelden dat het gebouw zou gerenoveerd worden en ik een ruimer 
appartement kreeg, was ik natuurlij k dolgelukkig!”

Tij dens de renovatiewerken kon Dustin terecht in een wisselwoning 
van Nieuw Dak. Hij  verhuisde eind juli 2020 naar zij n gerenoveerd 
appartement aan De Dries 9. 

Dustin: “Wat een verschil! Een grote leefruimte, een groot terras, veel 
ruimtegevoel, extra berging, goed geïsoleerd. Mij n geluk kon niet op. Ik 
geef eerlij k toe dat ik me in mij n kleine studio niet goed voelde, ik was 
zelfs depressief. Mij n gerenoveerd appartement brengt me een nieuwe 
start! Ik wil het dan ook goed in orde en zuiver houden. Met mij n buren 
ben ik ook blij !”

Goede buren zij n, dat is ook belangrij k. Zeker tij dens deze corona 
tij den. Dustin speelt graag muziek, het liefst van Guns ’n Roses. Hij  
hoopt snel wel naar live muziek en festivals te kunnen gaan.

Dustin: “Dat mis ik echt enorm. Maar we moeten geduld hebben. 
Intussen speel ik muziek thuis. En blij f ik werken aan mij n droom: een 
job in de kinderopvang, en wie weet ooit mij n eigen huisje. Tot dan, 
ben ik heel gelukkig in mij n fij n appartement hier in Kolderbos.” 
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Onze medewerker Yasmine zoekt samen met jou naar een haalbare oplossing. Contacteer 
Yasmine via het nummer 089 62 90 20 (+ kies optie 2) of via betalingen@nieuwdak.be.

�     Betaal het juiste bedrag en doe dit op 
tij d.

�     Gebruik de juiste mededeling op de 
overschrij ving. Dit is je persoonlĳ ke 
huurmededeling dat je bĳ  de 
gestructureerde mededeling noteert. 
Gebruik dus geen vrij e mededeling, 
maar wel een gestructureerde (met 
streepjes)! 

Het betalingssysteem van Nieuw Dak 
herkent het bedrag van jouw huur 
samen met jouw gestructureerde 
mededeling. Het is dus belangrij k dat 
je het exacte bedrag met de juiste 
mededeling op je overschrij ving 
vermeldt!

�    Controleer bij  een vaste opdracht via de 
bank of je huur effectief van je rekening 
is afgegaan. 

�    Verwitt ig je bank onmiddellij k wanneer 
het bedrag van de huur verandert.

TIPS OM HUURACHTERSTAL 
TE VOORKOMEN:

Je betaalt de huur voor de 10de van elke maand 
op het rekeningnummer van Nieuw Dak: 
BE47 0010 6651 3380. Je doet dit best met een 
vaste opdracht via de bank, zo kan je het niet 
vergeten. Neem hiervoor contact op met je bank.

!

Het is belangrij k dat je op de 
overschrĳ ving bĳ  “gestructureerde 
mededeling” jouw persoonlĳ ke 
huurmededeling invult. Zo weet Nieuw 
Dak wie wat betaalt.

De huurmededeling vind je onderaan je formulier 
met je huurprij sberekening.

HEB JE TOCH PROBLEMEN MET BETALEN?

! 3 TIPS VOOR 
EEN WARME 

WINTER

BETAAL JE HUUR 
OP TIJD EN OP 
DE JUISTE MANIER

HEB JIJ HET AL GEMERKT?
Wanneer een technieker van Nieuw Dak bij  je langskomt voor een herstelling, 
laat hij  je de werkbon tekenen via zij n smartphone! De papieren werkbonnen 
hebben dus plaats gemaakt voor digitale werkbonnen. Handiger in gebruik én 
beter voor het milieu!

ZO WERKT HET:
Onze technieker krij gt de opdrachten van zij n werkdag te zien op zij n 
smartphone. Hij  drukt op de startknop als hij  de werken bij  jouw thuis begint. 
Bij  het einde drukt hij  op de stopknop nadat jij  als huurder de opdracht 
elektronisch hebt afgetekend. Op de achtergrond gebeurt alles automatisch. 
Als je toch graag een kopie van de werkbon wil, mag je dit altij d vragen aan de 
technieker. Hij  zal je dan een kopie doorsturen via email.

Yasmine via het nummer 089 62 90 20 (+ kies optie 2) of via betalingen@nieuwdak.be.

ONZE TECHNIEKERS WERKEN DIGITAAL!
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VERWARMINGSAMBASSADEURS BIEDEN HULP 
In sommige wij ken of buurten is er een 
verwarmingsambassadeur. Hij /zij  helpt andere 
huurders bij  het opstarten van de verwarming
en geeft tips bij  de verwarming. Ze doen geen 
herstellingen, maar helpen bij voorbeeld wel bij  
het regelen van de druk, of het instellen van de 
thermostaat.

De wij kmeester van Nieuw Dak weet of er in 
jouw buurt een verwarmingsambassadeur is. Wil 
je zelf andere huurders helpen hiermee? Laat 
het weten aan Kim Boelen via 089 62 90 20 of 
via wij kenbewonerszaken@nieuwdak.be. 

3 TIPS VOOR 
EEN WARME 

WINTER

Brrrrr… het is weer koud! Dat betekent 
dat onze condensatie-actie is gestart 
én dat onze verwarmingsambassadeurs 
weer actief zĳ n! 

CONDENSATIE-WAT?
Bij  de condensatie-actie schieten medewerkers 
van Nieuw Dak je te hulp om vochtproblemen in 
de woning aan te pakken. Koud weer kan soms 
voor condensatie in je woning zorgen. Als je weet 
hoe je dit moet voorkomen, kan je een gezond 
leefklimaat houden. Onze medewerkers helpen je 
hiermee. 

1 VERWARM SLIM 
 Zet de verwarming lager in kamers die je 

niet veel gebruikt. Maar, zet je verwarming 
niet helemaal af. Hierdoor kan het water 
in de buizen bevriezen en kunnen de 
leidingen barsten. Laat de verwarming dus 
op een lage stand staan. 

2 HOU JE VERWARMING VRĲ 
 Hou radiatoren vrij . Dan kunnen ze beter 

verwarmen. Bedek de radiatoren dus niet 
met spullen. 

3 BLĲ F VERLUCHTEN
 Ook al is het koud buiten, toch moet 

je in de winter goed verluchten. Frisse 
lucht doodt bacteriën. Zet ramen elke 
dag minstens 10 minuten open. Zorg 
ook dat er altij d voldoende verluchting 
is bij  het verbrandingstoestel. Hou 
ventilatieroosters open. Zo voorkom je 
CO-vergiftiging.
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Tĳ dens de zomervakantie deden we 
een bevraging bĳ  250 huurders in alle 
buurten waar Nieuw Dak woningen 
verhuurt.

We vinden jullie mening heel belangrĳ k en gaan 
hier zoveel mogelĳ k mee aan de slag. Hopelĳ k zie 
je in deze nieuwsbrief al een aantal veranderingen 
zoals:
• Meer aandacht voor foto’s en afbeeldingen
• Een goede mix aan informatie (plannen, 

wetgeving, buurt, …)

Voorlopig gaan we de papieren nieuwsbrief 2 keer 
per jaar laten verschĳ nen. 

Op onze website www.nieuwdak.be vind je bĳ  
‘Nieuws’ meer informatie over wat Nieuw Dak 
allemaal doet! Hier kan je je ook inschrĳ ven voor 
onze digitale nieuwsbrief.

7,2/10 Gemiddelde 
score van de 
nieuwsbrief
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RESULTATEN
VAN DE BEVRAGING
WAT VINDEN JULLIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF?  

80% 56%
van 40-plussers 

kent de nieuwsbrief
leest de nieuwsbrief 

altij d, tot soms

vindt de nieuwsbrief 
goed zoals het nu is

wil meer foto's of 
afbeeldingen

A. DE PAPIEREN NIEUWSBRIEF IS GOED 
GEKEND.

De huurders van Genk-Noord en het centrum 
kennen de nieuwsbrief beter.

C. HET OOG MAG OOK WAT
De huurders van Genk-Noord en het centrum 
kennen de nieuwsbrief beter.

E. PAPIER HIER

79% 17%

D. MAG HET WAT MEER ZIJN
B. DIT VINDEN JULLIE INTERESSANT 

OM TE LEZEN:
Uit de bevraging blij kt dat jullie alles interessant 
en leuk vinden om te lezen. Maar deze top drie 
vinden jullie het fij nst:

2

1

3

Info over de plannen van Nieuw Dak

Veranderingen in de wetgeving

Tips voor je woning of buurt

34%
Momenteel is dat 2 
keer per jaar. Deze 
opmerking zien 
we vooral bij  de 
40-plussers en de 
huurders van Genk 
centrum (voornamelij k 
senioren).

vindt dat de 
nieuwsbrief meer mag 

verschij nen. 

90% kiest een papieren 
versie boven een digitale 
nieuwsbrief. 

DANKJEWEL VOOR JULLIE MENING!
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1 Wat sprak je aan om bĳ  Nieuw Dak 
te komen werken?

Ellen: Via een vriendin kwam ik te weten dat 
Nieuw Dak een nieuwe medewerker voor 
boekhouding en personeelszaken zocht. Ik zie 
Nieuw Dak als een standvastige onderneming 
die mij  zekerheid kan bieden, en waarvoor ik dus 
graag een nieuwe uitdaging aanging. 

Luc: Vroeger was ik zelf ook huurder van Nieuw 
Dak, dus de naam en werking was me al bekend. 
Toen ik ben gaan samenwonen zij n we privé gaan 
wonen. Ik had ervaring als technieker opgebouwd 
bij  een andere fi rma. Toen ik hoorde van de 
vacature, leek me dit een mooie nieuwe kans.

2 Wat zĳ n voor jou de belangrĳ kste 
eigenschappen om je job te doen? 
Waar hecht je belang aan?

Ellen: De belangrij kste eigenschappen binnen 
mij n job zij n betrouwbaarheid, inzicht, en 
initiatief nemen. Wederzij ds respect is voor mij  
heel belangrij k.  

Luc: Als ik bij  mensen werk, wil ik dat ze zeggen 
dat het werk proper en goed gedaan is. Ik wil met 
kennis van zaken en professioneel werken.

3 Ellen, jĳ  werkt nu 7 maanden bĳ  
Nieuw Dak, Luc jĳ  2 maanden. Wat 
vind je het leukst om te doen?

Ellen: Ik heb de kans gekregen om een project 
van nieuwe tij dsregistratie voor het personeel 
helemaal uit te bouwen. Momenteel help ik nog 
met het systeem op punt te stellen en problemen 
die we tegenkomen zo snel mogelij k op te lossen. 
Een boeiende taak! 

Luc: Het klinkt misschien gek, maar ik vind tot 
nu toe alles leuk! Het fij ne is net dat de job zo 
gevarieerd is. En er is een fij ne sfeer onder de 
collega’s, dat maakt het werk ook aangenaam.
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Ellen is onze nieuwe medewerker bĳ  team Financiën en Personeelszaken. Luc is onze nieuwe 
technieker allround voor het team Technisch Beheer!

Gemiddelde 
score van de 
nieuwsbrief

WELKOM
ELLEN & LUC!

E. PAPIER HIER

Ellen is onze nieuwe medewerker bĳ  team Financiën en Personeelszaken. Luc is onze nieuwe 
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Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk

T 089 62 90 20
info@nieuwdak.be
www.nieuwdak.be

2020 was een bij zonder jaar. 
Het coronavirus laat ons stil staan, en 
nadenken over wat echt belangrij k is.

Gezondheid, elkaar helpen, en zorgen voor 
elkaar.

Onze wensen voor jou voor 
2021 zij n warmte, zorg en 
een goede gezondheid in 

een fij ne thuis.

Het team van Nieuw Dak 

WARME EN 
GEZONDE FEESTDAGEN
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