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NIEUWSBRIEF JUNI 2022

“Op 19 juni 1922 werd Nieuw Dak opgericht. 
Intussen zijn we gegroeid tot één van de grootste 
sociale woonorganisaties in Limburg. 
Al 100 jaar zorgen we voor kwaliteitsvol en 
betaalbaar wonen. Dat doen we voor én met 
onze huurders. We zijn dankbaar en trots dat we 
nog steeds mensen aan een warme thuis mogen 
helpen.”

Myriam Indenkleef, directeur Nieuw Dak
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GESCHIEDENIS IN BEELD & TEKST

19 juni 1922: oprichting van Nieuw Dak

Eerste woning van Nieuw Dak 
in de Flekeleerstraat in Genk, 
Termien

Vóór de Tweede Wereldoorlog werden 164 
woningen gebouwd. Na de oorlog, vanaf 
1945, bouwde Nieuw Dak in de wijken 
Vlakveld, Termien en Broekskens in Genk.

Vlakveld Genk

Broekskens Genk

 

Intussen zijn As en Zutendaal ook bij het 
werkgebied van Nieuw Dak gekomen. In 1952 
is het eerste project in As Ter Heide klaar. 

As Ter Heide

In de jaren ’60 en ’70 is er een grote 
uitbreiding van de woningen van Nieuw Dak 
met het bouwen van de wijken Kolderbos, 
D’Ierd en Nieuw-Sledderlo in Genk.

D'Ierd

Kolderbos
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Nieuw-Sledderlo

Begin jaren ’80 starten we met de eerste 
renovaties van de oudere woningen in 
Zwartberg en Winterslag in Genk. 

Intussen blijven we bouwen aan nieuwe 
projecten waarbij we ook bouwen voor 
speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld 
senioren en personen met een handicap. Ter 
Hooie is het eerste van 4 Genkse projecten 
voor senioren, met een dienstencentrum, 
dat uitgebaat wordt door het OCMW. 

Ter Hooie

Ter Hooie

Huurdersbetrokkenheid wordt een belangrijk 
aandachtspunt, tot op de dag van vandaag! 
De betrokkenheid in de wijk stimuleren en 
versterken door verschillende acties en 
initiatieven blijft erg belangrijk om samen 
van “ons huis” ook een “warme thuis” te 
maken.
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Doorheen de jaren hebben we zo’n 2.300 
woningen verkocht aan de zittende 
huurder. De Vlaamse Overheid heeft 
beslist om dit kooprecht vanaf 1 januari 
2022 af te schaffen.

Nieuw Dak geeft aan 8.800 mensen een 
thuis. 

Er wachten echter nog steeds heel wat 
mensen op een sociale huurwoning. 
Eind 2021 stonden er maar liefst 3.338 
kandidaten op de wachtlijst bij Nieuw 
Dak. 

Kwaliteitsvol en betaalbaar bouwen blijft 
dus een belangrijke taak om iedereen die 
het nodig heeft een warme, goede thuis 
te kunnen bieden. 

Voor de komende 5 jaar staan er zo’n 200 
bijkomende sociale huurwoningen op de 
planning voor Nieuw Dak.

We kiezen voor spreiding van de 
woningen over heel ons werkgebied 
(Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal). We 
bouwen kleinere projecten in plaats van 
hele wijken. Met een mix van huizen, 
appartementen en duplexen. Ook 
projecten met de combinatie sociale huur 
en sociale koop (in samenwerking met 
Landwaarts) bouwen we steeds meer. 

Op dit moment heeft Nieuw Dak 3.649 
woningen in beheer:

3.371 in Genk
169 in As
88 in Zutendaal
22 in Oudsbergen

Dat zijn 1.775 appartementen, 542 
duplexen en 1.332 huizen in totaal.

2021
in cijfers

We bouwen kwaliteitsvol, betaalbaar en energiezuinig. 
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INSPIRATIE BIJ ONZE VRIJWILLIGERS
Einde mei organiseerden we een moment om onze vrijwilligers samen te brengen en te 
bedanken voor al hun inzet en betrokkenheid.

In een leuke ontspannende sfeer konden we elkaar inspireren! We lanceerden hier ook 
de oproep voor onze 100ste verjaardag om zoveel mogelijk mensen samen te brengen op 
verschillende manieren.

Ontmoeten, samen vieren en mensen laten “shinen”… dat is de bedoeling!

Er was alvast heel wat enthousiasme in deze groep… We kijken uit naar alle ideeën!

Meer weten? Bekijk het 
volledige jaarverslag van 
Nieuw Dak op onze website 
of scan de QR-code! 
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OPROEP 
Wat wil jij graag organiseren  

met je buren of buurt?
Om onze 100ste verjaardag te vieren willen we zoveel mogelijk mensen op 
verschillende manieren met elkaar samen brengen.

Wat wil jij graag organiseren met je 
buren of buurt?
Laat het ons weten! Stuur ons jouw 
idee voor 8 juli 2022:

• Laat het weten aan onze collega's 
in de wijk

• Stuur het naar info@nieuwdak.be
• Bel naar 089 62 90 20 (+ kies 2) en 

vraag naar Sophie

Een huurdersjury zal uit de ideeën 10 
activiteiten kiezen om te organiseren. 
Alle ideeën zijn welkom, zolang het 
maar mensen samen brengt!

De kosten om de gekozen ideeën te 
realiseren worden betaald door Nieuw 
Dak.

September 2022 roepen we uit tot 
FEESTmaand voor onze verjaardag!

SAMEN

ONTMOETEN SHINEN

VIEREN
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VEILIG OP 
VAKANTIE

De onthaalmappen gebruiken we om nieuwe huurders te 
verwelkomen en zo alle nodige informatie mee te geven.

Dankzij de hulp van deze leerlingen zijn onze mappen 
altijd netjes en op tijd geplooid en gevuld!

We geven je 5 tips: 
1  Sluit alle deuren en ramen goed.

2  Leg sleutels en waardevolle voorwerpen goed weg.

3  Zet materiaal weg dat inbrekers kan helpen, zoals een 
ladder, tuingereedschap ...

4  Maak de brievenbus leeg voordat je vertrekt. 
Vraag familie, vrienden of buren om de brievenbus 
regelmatig leeg te maken tijdens jouw vakantie.

5  Zorg dat jouw woning bewoond lijkt. Vraag familie, 
vrienden of buren om de gordijnen regelmatig open 
en toe te doen. 

6  Vraag je buur, vrienden of familie om je afvalzakken 
tijdig buiten te zetten.

Eindelijk zomervakantie! Misschien ga je deze 
zomer even op reis? Zorg dan zeker dat je 
jouw woning veilig achterlaat. Geef inbrekers 
geen kans! 

LEERLINGEN SINT-GERARDUS 
HELPEN ONS MET DE 
ONTHAALMAPPEN
De leerlingen van Sint-Gerardus in Diepenbeek 
helpen ons bij het plooien en vullen van onze 
onthaalmappen.

Dikke merci!
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Stad Genk, specifiek tuinwijk Waterschei en 
Nieuw Texas, is uitverkozen om mee te doen 
met oPEN Lab. Dit is een groot Europees 
project dat – naast Tartu (Estland) en 
Pamploma (Spanje) – ook in Genk de komende 
jaren een unieke testbasis voor energiezuinige 
wijken zal uitbouwen. 

Via oPEN Lab maken we bestaande huizen 
en wijken energievriendelijker door nieuwe 
technieken en diensten op maat van de 
bewoners.

Samen met de bewoners, partners en 
onderzoeksinstellingen willen we ontdekken op 
welke manier een wijk, straat en/of woning kan 
zorgen voor een positief energieverhaal. 
De afgelopen maanden kwamen we 
verschillende keren samen met de hele 

groep van deelnemers. In deze 
‘cocreatie’ sessies gingen we 
samen op zoek naar de noden, 
wensen en ontwerpen voor 
duurzame energie.
Gaby en Turhan zijn huurders 
in Nieuw Texas en werken 
allebei vol enthousiasme mee 
aan dit project!

Gaby: “Ik vond het fijn om met 
iedereen te kunnen overleggen tijdens 
de sessies en ik heb een paar nieuwe 
mensen uit de buurt leren kennen. We hebben 
zelfs telefoonnummers uitgewisseld!

We krijgen veel informatie om te weten te 
komen wat er allemaal wel en niet kan 
komen in onze wijk. 

"De manier waarop ze de 
informatie verzamelen is 
heel goed. We worden erg 
betrokken en kunnen ons 

zegje doen.”

Turhan: “Toen ik hoorde van 
het project oPEN Lab vond ik 
het meteen interessant. Vooral 
omdat het voor de mensen in 
de buurt is. Het gaat over energie, 
verwarmen, en daarin manieren 
zoeken zodat het gemakkelijker, 
duurzamer en betaalbaarder is.

SAMEN WERKEN AAN DUURZAME ENERGIE

OPEN LAB:  
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De uitleg tijdens de sessies was fantastisch 
en de samenwerking verliep heel vlot tussen 
alle deelnemers. 

Het project staat me aan dus ik doe graag ook 
iets extra! Ik woon hier al 28 jaar en ik zou 
willen dat mensen dichter bij elkaar komen. 

"Daarom ging ik mee met Nieuw Dak om 
huisbezoeken te doen en aan mensen te 
vragen om deel te nemen aan de sessies 

voor oPEN Lab." 

Ik ken veel mensen vanuit het 
verenigingsleven in de wijk en ik help graag 
om alles uit te leggen.”

Wat wil je meegeven aan de lezers?
Turhan: “Als er nieuws komt over het project, 
lees dat dan met aandacht. Gooi het niet 
meteen weg of denk niet dat het reclame is, 
want het gaat over de plek waar je woont! 
Begrijp je iets niet? Contacteer dan de 
contactpersoon die erop staat en vraag meer 
uitleg. Ze geven het je graag.”

Gaby: “SAMEN zijn we sterk: met een groep 
krijg je altijd meer gedaan als alleen. Dat is 
wat we doen bij oPEN Lab: samenwerken!” 

IS NIEUW DAK GOED 
BEREIKBAAR VIA TELEFOON? 
WE ONDERZOCHTEN HET!

Meten is weten… Daarom onderzochten 
we onlangs wat jullie van onze telefonische 
bereikbaarheid vinden. We bedanken graag 
iedereen die heeft meegeholpen aan het 
onderzoek! De resultaten zijn we aan het 
verwerken. We gaan jullie zeker informeren als 
alles klaar is.
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ZO KAN JE ENERGIE BESPAREN

Nieuw Dak werkt hiervoor samen met 
Stebo. Een medewerker van Stebo komt 
bij jou op bezoek en geeft je tips om 
energie te besparen, kijkt je verbruik 
na, geeft uitleg bij de woonmeter en 
beantwoordt jouw vragen. 

Zeker nu, met de stijgende energieprijzen, 
is het belangrijk én nuttig om een 
energiescan te laten doen. 
Per adres heb je recht op 1 gratis 
energiescan (en mogelijk een opvolgscan).
Vraag je scan aan bij Stebo via Nadia 
Swijsen: nadia.swijsen@stebo.be of bel 
naar 089 39 16 64.

Een energiescan is een snelle scan van jouw energiegebruik in huis. Zo 
weet je waar en wanneer je het meeste energie verbruikt. 

Deze kleine stappen kunnen je energieverbruik (en je factuur) helpen dalen:

1. Toestellen
Laat je de televisie, computer of elektrische toestellen vaak in stand-by of in het 
stopcontact? Dat verbruikt heel wat energie. Zet ze volledig uit. Trek de stekker uit het 
stopcontact.  

2. Wassen en drogen 
Was je kleding op 30 of 40 graden. Droog de was op een droogrekje buiten of met een 
raam open. Wassen op 60 graden en een droogkast verbruiken veel meer energie. Lakens 
en handdoeken was je wel best op 60 graden. 

3. Verlichting 
Vervang gloeilampen. Spaarlampen en LED-lampen zijn veel energiezuiniger. Vergeet het 
licht niet uit te doen als je een kamer verlaat. Is er voldoende zonlicht? Laat het licht dan 
zeker uit. 

4. In de keuken 
Zet altijd een deksel op een kookpot. Laat de koelkast of diepvriezer niet langer 
openstaan dan nodig. Ontdooi jaarlijks het vriesvak of de diepvriezer. Een ijslaag zorgt 
voor een hoger energieverbruik. 
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1.  Met pensioen? Denk aan je 
huurprijs 
Denk eraan om je huurprijs te laten 
aanpassen als je met pensioen gaat. Wij 
hebben je pensioenfiche nodig, samen met 
de inkomsten van de laatste 3 maanden 
(loonfiche, werkloosheidsuitkering, leefloon, 
invaliditeitsuitkering, …). 
 
Dit hebben we nodig van alle inwoners 
waarvan het inkomen meegerekend wordt in 
de huurprijs. Je nieuwe huurprijs geldt vanaf 
de eerste dag van de maand die volgt op de 
maand waarin je je inkomsten aan ons hebt 
bezorgd. 
 
Vragen? Team Verhuur: 089 62 90 20  
(+ kies 2)

2. Schrijf je in voor een 
seniorenwoning voor meer 
comfort 
Seniorenwoningen zijn beter voorzien 
voor senioren. Vaak hebben ze een lift, 
handvaten in de douche, meer ruimte, bijna 
geen drempels of trappen, enzovoort. Als 
65-plusser krijg je bij ons voorrang op de 
wachtlijst voor een seniorenwoning.  
 
Woningen voor 55-plussers hebben vaak wel 
nog een trap. 
 
Vragen? Team Verhuur: 089 62 90 20  
(+ kies 2)

3. Plaats een sleutelkastje voor 
hulpverleners 
Je kan een sleutelkastje plaatsen aan de 
voordeur van je appartement of woning. 
Zo kunnen verpleegdiensten, verzorgers 
aan huis, of iemand die je kent met een 

sleutel, altijd bij je binnen in geval van 
nood of bij een fysieke beperking. Wil je 
een sleutelkastje ophangen? Laat dat dan 
aan ons weten, want je moet hiervoor 
een schriftelijke aanvraag doen. Na onze 
goedkeuring weet je hoe je dit precies kan 
doen. 
 
Vragen? Team Technisch Beheer: 089 62 90 
20 (+ kies 1)

4. Voorkom uitglijden in de douche: 
plaats handvaten 
 
Ben je minder mobiel of wil je je veiliger 
voelen? Dan kan je aan ons vragen om 
handvaten in de douche en/of toilet te 
plaatsen. Zo voorkom je uitglijden of vallen. 
Nieuw Dak plaatst 1 handvat in de douche 
en 1 in het toilet. Meer handvaten nodig? 
Dan kan dat tegen betaling. Neem zeker 
contact op bij vragen hierover. 

 
Vragen? Team Technisch Beheer: 089 62 90 
20 (+ kies 1)

 
5. Verhuizen naar een 

woonzorgcentrum? 
Als je wil verhuizen naar een 
woonzorgcentrum dan hoef je maar rekening 
te houden met een opzeg van 1 maand. Zo 
kan je snel verhuizen, als je dat wil.  
 
Let op: dit telt niet voor een verhuis naar 
een assistentiewoning (serviceflat) waar je 
nog zelfstandig woont. In dit geval geldt de 
standaard opzeg van 3 maanden. 
 
Vragen? Team Verhuur: 089 62 90 20  
(+ kies 2)

(BIJNA) 65-PLUSSER?  
DAN IS DIT HANDIGE INFO VOOR JOU!
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Welkom  
Rein!

Stefan met  
pensioen

Rein is onze nieuwe maatschappelijk assistent. Hij is actief in 
Genk in de wijken Sledderlo, Winterslag, Driehoeven, Zwartberg, 
Hoevenzavel, Nieuwe Kempen en Genk centrum.

1. Waarom wil je bij Nieuw Dak werken? 
Rein: “Ik ben zelf in Genk opgegroeid en was op zoek naar een manier om iets terug 
te kunnen geven. Via Nieuw Dak heb ik de kans om mij in te zetten voor de inwoners 
van Genk, meer bepaald onze eigen huurders. Ik ben van mening dat iedereen recht 
heeft op een thuis. Hoewel ik nu niet meer in Genk woon, krijg ik nog steeds een 
warm gevoel als ik het centrum binnen kom. Daarnaast zie ik veel uitdagingen en 
groeimogelijkheden voor mezelf in deze job.” 

2. Welke uitdagingen zie je? 
Rein: “Ik wil me graag verder verdiepen in de rechten en plichten van langs de ene 
kant de huisvestingsmaatschappij en de andere kant de huurder, zodat ik de juiste 
balans kan houden in mijn job.”

3. Wat is het favoriete deel van je job? 
Rein: “De tijd vliegt als ik in gesprek ga met mensen en ik écht het gevoel heb hen te 
helpen.”

Stefan werkte 17 jaar voor Nieuw Dak. Als technieker 
kwam hij vaak bij huurders over de vloer om 
herstellingen te doen.

Bedankt Stefan voor al die jaren trouwe inzet!

Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk

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

Volg Nieuw Dak 
nu ook op social 
media!

FACEBOOK.COM/NIEUWDAK

LINKEDIN.COM/COMPANY/NIEUW-DAK-CVBA/

INSTAGRAM.COM/NIEUWDAK

facebook

LINKEDIN

instagram
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