
De energiecrisis en  
de stijgende energiekosten
De energiecrisis is ongezien en raakt heel veel 
mensen. Er heerst veel onzekerheid over de stijgende 
energiekosten. Binnen Nieuw Dak vangen we signalen 
op van onze huurders: we horen huurders die het 
aanzetten van de verwarming zo lang mogelijk uitstellen, 
die zich voorzien van extra dekentjes of van dikkere 
pyjama’s, en mensen die de rekeningen niet of moeilijk 
kunnen betalen.

Samen met het Sociaal Huis (OCMW) proberen we 
zoveel mogelijk signalen op te vangen, mensen goed 
te informeren over de mogelijke bijstand en een 
aanspreekpunt te zijn voor vragen.
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3600 Genk
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De energiecrisis treft enorm veel 
mensen. Wat zijn jouw ervaringen 
als Expert Rechten, Energie en 
Wonen?
 Martine:  ”We zien een enorme stijging 
van het aantal intakegesprekken. In 
dit gesprek stelt de maatschappelijk 
werker een aantal vragen aan de 
persoon die voor de eerste keer 
langskomt. Zo komen we te weten 
wat de problemen zijn, en hoe we 
kunnen ondersteunen. We merken 
hierbij een enorme stijging van vragen 
over stijgende energiekosten. Ook 
mensen uit de middenklasse krijgen het 
financieel moeilijk. De laagste inkomens 
worden tot nu toe gelukkig beschermd 
door het sociaal tarief voor gas en 
elektriciteit, maar dat is een tijdelijke 
maatregel.” 

Hoe zie jij de samenwerking met 
Nieuw Dak in deze crisis?
 Martine:  “Onze gezamenlijke uitdaging 
is voorkomen dat mensen letterlijk 
in de kou blijven staan. Het komt erop 
neer om mensen zo goed mogelijk te 
informeren over hun financiële rechten, 
hen wegwijs maken en doorverwijzen 
naar de juiste instanties om deze 
rechten te benutten. Elke euro zal 
welkom zijn om de hogere (energie)
facturen te betalen.”

Over welke rechten hebben we het 
dan zoal?
 Martine:  “Er zijn een aantal financiële 
rechten voor mensen met een minder 
budget. Zo is er:

 o het VT-statuut: recht op 
Verhoogde Tegemoetkoming: 
een verhoogde vergoeding van 
medische kosten. Dankzij de 
verhoogde tegemoetkoming zijn 
raadplegingen, geneesmiddelen, 
hospitalisatie, enzovoort 
goedkoper. Dankzij dit statuut 
heb je ook recht op een sociaal 
tarief voor gas en elektriciteit. Het 
sociaal tarief is voorlopig geldig tot 
31/03/2023. Deze aanvraag doe je 
bij je mutualiteit. 

 o een stedelijke energiepremie voor 
Genkenaren die net boven het 
grensbedrag voor een VT-statuut 
zitten.

 o een eenmalige toelage voor 
Belgische gezinnen die verwarmen 
met huisbrandolie of propaan.

 o vzw Sociaal Verwarmingsfonds 
die voor een deel tussenkomt 
in de betaling van de 
verwarmingsfactuur van mensen 
die zich in een moeilijke situatie 
bevinden.

 o …

Ook een gerichte doorverwijzing 
naar Stebo voor de aanvraag van 
een energiescan is erg zinvol. Zo 
krijgen mensen tips op maat om hun 
energieverbruik te minderen. 
De Lokale Adviescommissie (LAC) van 
Nieuw Dak is een waardevol hulpmiddel 
om mogelijke andere noden en 
problemen van huurders op te sporen 
via huurachterstal.

Wat is voor jou belangrijk?
 Martine:  “Dat we samen blijven 
doorverwijzen, signaleren, overleggen, 
en elkaar goed informeren over de 
opties. Dit alles met het best mogelijke 
resultaat voor de huurder.”

Tot slot, waar kunnen mensen 
terecht voor informatie over of 
hulp bij financiële moeilijkheden 
door hogere (energie)kosten?
“In Genk kan dat in het Sociaal huis 
Portavida, Welzijnscampus 11. Telefoon: 
089 65 57 00, email: ocmw-algemeen@
genk.be.”

Ook in andere gemeenten van het 
werkgebied van Nieuw Dak kan je 
terecht bij de sociale dienst van de 
gemeente voor meer informatie of 
bemiddeling. Bij Nieuw Dak helpen we 
je ook graag verder of sturen je door 
naar de juiste dienst of organisatie. 

Martine Cuyvers (Sociaal Huis Portavida 
Genk) aan het woord

Goede tips en informatie vind je op de 
website van Vlaanderen.be:
www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/ 
energie-besparen/besparen-op-uw-energieverbruik
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Verwarmings- 
ambassadeur Dirk

Als verwarmingsambassadeur krijgt 
Dirk extra uitleg over de nieuwe 
verwarmingssystemen in zijn gebouw. 
De aannemer legt uit hoe het systeem 
juist gebruikt en onderhouden moet 
worden.

 Dirk:  “Die kennis wil ik opdoen zodat 
ik dit kan delen met andere huurders. 
Op die manier is er een beter gebruik 
van de verwarming en kunnen we 
energiezuiniger te werk gaan”. 

Ook vindt Dirk het belangrijk om goede 
tips te geven en te krijgen over hoe je je 
energieverbruik kan minderen.

IN GESPREK MET 

Onze verwarmingsambassadeurs zijn met 
het koude weer volop actief. Dirk Darcis 
is sinds dit jaar één van onze nieuwe 
verwarmingsambassadeurs (EHBV: Eerste Hulp 
Bij Verwarming). Voor Dirk betekent dit een 
aanspreekpunt zijn voor mensen in het gebouw 
bij vragen of problemen met verwarmen.

Tips van Dirk:

 o Houd in de gaten hoe lang er in de gemeenschappelijke delen wordt 
verlucht. Verluchten is goed en moet gebeuren, maar niet te lang. 
Zorg dat de koude niet in de appartementen komt omdat de ramen 
in de gang de hele nacht open staan. Hetzelfde geldt voor een huis 
of duplex.

 o Als je toch kookt, kook grotere porties die je in de diepvries kan 
bewaren. Ontdooi je diepvries wel regelmatig, een ijslaag van 2mm 
geeft al 10% meer energieverbruik.

 o Zet je wasmachine een graadje lager. Wasgoed dat niet erg vuil is, 
wordt schoon op 30° of zelfs 20°.

 o Gebruik je verwarming op de juiste manier. Vraag indien nodig hulp 
aan een buur (verwarmingsambassadeur) of informeer bij Nieuw 
Dak. Ga niet zomaar aan de slag met alternatieve verwarmingen. Dat 
kan gevaarlijk zijn. Zulke dingen moeten altijd op voorhand bij Nieuw 
Dak aangevraagd en goedgekeurd worden.

 o Weet dat warm water gebruiken óók veel energie verbruikt, dus ga 
er zuinig mee om!

 o Meestal is het voordeliger om na 22u of in het weekend je toestellen 
te gebruiken (bijvoorbeeld wasmachine).

Contacteer dan Anneleen Baptist 
via het nummer 089 62 90 20 of via 
wijkenbewonerszaken@nieuwdak.be.

Martine Cuyvers (Sociaal Huis Portavida 
Genk) aan het woord

Dirk: “Vrijwilliger of 
verwarmingsambassadeur zijn 
geeft mij voldoening om - zeker 
nu tijdens de energiecrisis - 
mensen te kunnen helpen.”

Wil je zelf ook verwarmings-
ambassadeur (EHBV) zijn 
voor jouw gebouw of buren?
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Samen vieren, ontmoeten en verhalen delen

Het laatste half jaar hebben we heel wat activiteiten gedaan om 
deze bijzondere verjaardag te vieren. Wat vonden we belangrijk 
voor deze activiteiten? Dat we ontmoetingen konden creëren, 

konden zorgen voor hartverwarmende momenten, dat we 
verhalen konden delen en dat we samen konden vieren. Een blik 

op wat er de voorbije maanden allemaal gebeurde…

19 juni

Onze 100ste verjaardag! 
Directeur Myriam ging op pad 
om op deze dag jarige huurders 
persoonlijk proficiat te wensen.

23 juni

Alle medewerkers van Nieuw Dak trokken de wijken in om huurders te 
bedanken en de oproep aan te moedigen om iets met hun buurt of buren 
te organiseren!

 Als reactie op deze oproep kwamen onder andere deze gezellige 
momenten tot stand: 

6 augustus

Rommelmarkt in Driehoeven 
Genk  

20 augustus

BurenBBQ aan de Kruisstraat in 
Oudsbergen
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24 augustus

BBQ en buitencinema aan de 
Wintereikstraat in Genk

26 augustus

Koffie en taart met de buren van 
de Dominikanenlaan in Genk

9 september

Koffie en taart in Ter Hooie in 
Genk voor bewoners van ’t 
Hofken, Ter Hooie en Vijverhof

Wil je SMAAKMAKERS  
digitaal bekijken? 

Scan dan deze QR-code!

2 september  

Begin september deden we iets 
speciaals. We stelden namelijk 
ons boek “SMAAKMAKERS” 
voor. 

 “SMAAKMAKERS” startte 
als een idee voor onze 100ste 
verjaardag om ontmoeting en 
verbinding te creëren. Mensen 
samen te brengen, samen 
laten koken en een gezellig 
eetmoment delen.

Zo gingen we aan de slag. 
De oproep lanceren, mensen 
contacteren, eetmomenten 
plannen, verhalen schrijven, de 
sfeer vastleggen op foto en dit 
samenbrengen tot 1 geheel. 

Het was een mooie 
samenwerking!

Het idee werd een 
hartverwarmend boek, met 
12 verhalen uit de keukens 
van Nieuw Dak. Verhalen 
van huurders, uit het leven 
gegrepen. Met bij ieder 
verhaal een recept van hun 
favoriet gerecht.

Het boek is een blijvend en 
tastbaar aandenken aan 100 
jaar Nieuw Dak. 
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De Vlaamse regering besliste om in 
juli 2023 de werking van alle sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale 
verhuurkantoren samen te voegen tot 1 
geheel. Dat betekent dat vanaf 1 juli 2023 
er één Limburgse woonmaatschappij 
zal zijn. Een fusie, tussen 9 sociale 
huurmaatschappijen (waaronder Nieuw Dak), 
3 sociale koopmaatschappijen en 7 sociale 
verhuurkantoren. Een bijzonder grote fusie, 
waarbij er veel belangrijke dingen heel goed 
voorbereid en geregeld moeten worden.

Die voorbereiding gebeurt in verschillende projectgroepen 
met directeurs, voorzitters en medewerkers van alle 
Limburgse organisaties. 

Er wordt hard gewerkt in deze projectgroepen om de 
verschillende werkingen te kunnen stroomlijnen.

In september kwamen we voor een eerste keer samen 
met personeelsleden, netwerkpartners en ook betrokken 

huurders om na te denken over de pluspunten en 
verbeteringspunten voor de toekomstige organisatie en 
werking. Het was een waardevol evenement, met goede 
informatie waarmee de projectgroepen verder aan de slag 
zijn gegaan.
Heel veel nieuws kunnen we op dit moment nog niet aan jou 
als huurder melden. Wel is het belangrijk om weten dat er 
voor jou niets verandert. Je blijft wonen waar je woont en je 
huur blijft op dezelfde manier berekend. Nu nog door Nieuw 
Dak, vanaf juli 2023 onder de naam van de nieuwe Limburgse 
organisatie. Als Nieuw Dak streven we ernaar om ook in de 
nieuwe organisatie een stevige vinger aan de pols te houden 
bij onze huurders en dichtbij jullie te blijven. 

Zodra er meer concrete informatie is over de fusie zullen we 
jou informeren.

1 woonmaatschappij in Limburg
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Bij een oproep om samen aan tafel 
te gaan, vragen we wie gastvrouw of 
gastheer wil zijn. Deze persoon nodigt 
dan enkele buren uit bij zijn/haar thuis, 
Nieuw Dak voorziet een drankje en 
een hapje. Lisette Lieben uit Boxberg 
(Genk) reageerde meteen op de oproep 
en nodigde haar buren uit voor een 
allereerste aan tafel moment!

Lisette woonde nog niet lang in het 
gebouw toen ze de oproep zag, en vond 
het een mooie kans om haar buren te 
leren kennen.

Lisette: “Op mijn vorig adres kende ik 
na 3 jaar de buren nog niet, dat wou ik 
nu niet meer. We kregen nu als buren 
de kans om vragen te stellen aan 
medewerkers van Nieuw Dak, zo komen 
we allemaal dichter bij elkaar.”

Ook in Zwartberg-Noord (Genk) 
organiseerden we een moment met 
onze huurders. We namen plaats in 
een lokale brasserie omdat we niet 
meteen een gastheer of gastvrouw 
vonden. Toen Paola Nastasi de brief in 
haar bus vond was ze heel enthousiast. 
Paola: “Eindelijk gaat er wat leven 
komen! Zwartberg-Noord is een rustige 
buurt waar nog niet zoveel wordt 
georganiseerd. Dit eerste moment 
samen is hopelijk een aanzet om met de 
buurt een fijne activiteit te organiseren. 
Het Romeplein bijvoorbeeld heeft heel 
wat potentieel om er iets moois van te 
maken!”

Wordt zeker vervolgd… 

Samen aan 
tafel!

Sinds juli nodigen we onze huurders uit om samen met Nieuw Dak 
aan tafel te gaan met een tas koffie of iets fris en iets lekkers.
Deze momenten gaan we in heel ons werkgebied organiseren. 
We investeren hiermee in een warme relatie met onze huurders. 
Door samen aan tafel te gaan komen we te weten wat er leeft in 
de buurt en bij elkaar.

Wil jij ook aan tafel met je 
buren? 
Laat het ons weten!

Team Wijk- en bewonerszaken
E:  wijkenbewonerszaken@ 

nieuwdak.be
T:  089 62 90 20 

Paola Nastasi
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Project oPEN Lab: belangrijke stappen gezet

 In het voorjaar organiseerden we 
meerdere co-creatiesessies voor 
de bewoners van het projectgebied. 
Hierbij ontdekten we wat een 
positieve energiewijk betekent voor 
zowel de bewoners als voor de 
partners in deze samenwerking. Met 
deze ‘positieve energie’ gingen we 
verder aan de slag, en zo werden 27 
deelnemers effectief geselecteerd 
om mee te doen met dit project.

De selectie gebeurde op basis van 
interesse in het project, deelname 
aan co-creatiesessies en/of de 
ligging en het type van de woning. 

Op 11 oktober organiseerden we 
een eerste bijeenkomst met alle 
deelnemers in onze uitvalsbasis in de 
wijk: Karekietstraat 10 in Genk. 

Tijdens deze bijeenkomst kregen 
onze huurders uitleg over het 
verder verloop van dit project en 
deelden we mogelijke ideeën om in 
de deelnemende woningen te gaan 
testen. 

Nieuw Dak zet weer een belangrijke stap in het project oPEN Lab. oPEN Lab is een 
Europees project rond energie in de wijken Nieuw Texas en Tuinwijk Waterschei in 
Genk. Dit project heeft als doel om positieve energiewijken te creëren.
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Naast het basisidee om de woning 
in te pakken met isolatie en goed 
isolerende beglazing, denken we 
ook aan warmtepompen die op een 
duurzame en budgetvriendelijke manier 
warmte opwekken met behulp van 
hernieuwbare energie uit zonnepanelen, 
zonneboilers en huisbatterijen. Ook 
unieke combinaties van technieken 
testen we uit in dit project.

oPEN lab is een ‘living lab’, waar ook 
onderzoek gebeurt. Alle deelnemers 
krijgen uitleg over de resultaten van dit 
onderzoek. We zoeken samen ook naar 
manieren om het buurtgevoel tussen de 
bewoners te stimuleren.

Onze medewerkers Anneleen en 
Philippe zijn de voorlopige resultaten en 
ideeën gaan vergelijken met de andere 
2 deelnemende Europese steden: 
Pamplona in Spanje en Tartu in Estland. 

Wat leerden we hieruit?

 o Onze co-creatiesessies 
met de bewoners zijn zeer 
positief. Dit is een goed 
voorbeeld van samenwerking 
tussen bewoners (huurders/
eigenaars) en professionele 
partners.

 o We deden inspiratie op 
voor nieuwe energiezuinige 
technieken.

 o Genk, Pamplona en Tartu 
zijn goed op schema om de 
doelstellingen van oPEN Lab 
te behalen.

 o De energie tussen de 
verschillende landen zat goed 
en de wil om te delen en te 
leren van elkaar was volop 
aanwezig. 

Met andere woorden, laten we zo 
verder doen!

Vragen over dit project? 
Contacteer onze medewerkers 
Anneleen Baptist of Philippe 
Plaghki via het nummer 089 62 90 
20 of via info@nieuwdak.be. 

Elke donderdag namiddag is er een 
inloopmoment over dit project op 
de Karekietstraat 10 in Genk.
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Rond deze tijd krijg je de berekening van je huur voor 2023 in 
de brievenbus. Wat moet je controleren?

 o Staat iedereen die bij je woont op de huurberekening?

 o Is je belastbaar gezinsinkomen gelijk aan het bedrag dat 
staat onder ‘Niet Geïnd. Ink’ (niet geïndexeerd inkomen)?

 o Staat achter elk kind waar je kinderbijslag voor krijgt ‘JA’ 
onder ‘Kind’?

 o Staat achter elke persoon met een invaliditeit van 
minstens 66% ‘JA’ onder ‘INV’?

 o Staat achter elk kind waar je bezoekrecht of co-
ouderschap van hebt ‘JA’ onder ‘Co-ouder’? 
Als na een echtscheiding de beide partners in een 
sociale woning wonen, wordt de korting van het kind 
met bezoekrecht of co-ouderschap gedeeld door beide 
ouders.

Alles correct? Prima!
Zorg ervoor dat je je vaste betaling voor je huur via de bank 
aanpast naar de nieuwe huur voor 2023.

Klopt er iets niet?
Laat het ons dan vóór 31/01/2023 weten zodat we dit op tijd 
kunnen aanpassen.

Heb je een inkomensdaling van 20% tegenover het inkomen 
op de huurberekening? Bezorg ons dan vóór 31/01/2023 
alle belastbare inkomstengegevens van alle meerderjarige 
inwoners. En dit van de maanden oktober, november en 
december 2022. Je kan dit aan ons doormailen via verhuur@
nieuwdak.be of je kan dit bij ons in de brievenbus steken.

Vragen over je huurprijsberekening?
Contacteer ons via het algemeen nummer 089 62 90 20, en 
kies de optie ‘0’. Deze optie is actief vanaf januari 2023. Via 
de optie ‘0’ kom je meteen uit bij team Verhuur. Voor vragen 
over je huurprijsberekening kan je ons elke werkdag bellen 
van 09.00u tot 12.00u. Een email sturen naar verhuur@ 
nieuwdak.be kan ook.

Betaal je huur op tijd en op de juiste manier   
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 belangrijk dat je op de betaling bij “gestructureerde 
mededeling” jouw persoonlijke huurmededeling (of OGM 
nummer) invult. Zo weet Nieuw Dak wie wat betaalt.
De huurmededeling vind je onderaan je formulier met je 
huurprijsberekening.

Tips om huurachterstal te voorkomen:

 o Betaal het juiste bedrag en doe dit op tijd.

 o Gebruik de juiste mededeling op de betaling. Dit is je 
persoonlijke huurmededeling of OGM-nummer die je bij 
de gestructureerde mededeling noteert. 

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

 o Verwittig je bank onmiddellijk wanneer het bedrag van 
de huur verandert.

Je huur 
voor 2023

Heb je problemen om je huur te betalen?
Neem contact met ons op. Zo kunnen we de 
problemen met betaling samen bespreken. Laat 
deze problemen zeker niet aanslepen, zo maak je 
de situatie alleen maar erger.

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.
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Laura Carrella is recent bij ons 
team Technisch Beheer gestart. 
Als "medewerker meldingenbeheer 
en administratie" staat zij onze 
huurders met de glimlach te 
woord aan telefoon, en zorgt 
zij onder andere voor een 
goede werkplanning voor onze 
techniekers. 

Waarom koos je voor deze job?
 Laura:  “Ik hou van diversiteit in mijn 
takenpakket. De afwisseling tussen het 
telefonisch onthaal en de administratie sprak 
me het meeste aan toen ik deze vacature zag.”

Wat is het favoriete deel van je job? En 
welke uitdagingen zie je?
 Laura:  “Ik kan voor een stuk zelf bepalen 
hoe ik mijn dag invul, dat vind ik leuk. Ook 
het afwisselende werk, het contact met 
de huurders en de fijne collega’s zijn een 
meerwaarde! 

De grootste uitdaging? De planning van de 
techniekers (voor onze herstellingen) zo vlot 
mogelijk laten verlopen. Daarbij moet ik goed 
inschatten wat belangrijk is en wat eventueel 
wat later kan. En… je vrouwtje staan in een 
team van voornamelijk mannen! ;-)”

Wat doe je zoal in je vrije tijd?
 Laura:  “Ik geef turnlessen aan meisjes van 
JEM Genk. Zelf speel ik ook graag tennis en 
padel.”

Overlijden van collega  
Claudia Krysztofiak

Welkom       Laura 

Met een droevig hart moeten wij melden dat onze 
collega Claudia Krysztofiak op 9 november 2022 
plots is overleden.

Claudia werkte 13 jaar bij Nieuw Dak. Zij was 
wijkmeester bij ons team Wijk- en Bewonerszaken. 
Zij was 54 jaar.

Zij zal altijd in onze gedachten blijven als een sterke 
vrouw en een gewaardeerde, lieve collega. 

Rust zacht, Claudia.
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Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk

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

Volg Nieuw Dak 
ook op social 
media!

facebook.com/nieuwdak

linkedin.com/company/nieuw-dak-cvba/

instagram.com/nieuwdak

facebook

LINKEDIN

instagram

een gelukkig nieuw jaar

Het team van Nieuw Dak wenst je

mooie feestdagen,
een hartverwarmend eindejaar
& een gelukkig nieuw jaar
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