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ONTDEK HET KLANTENPORTAAL MIJN NIEUW DAK
Gebruik jij het klantenportaal van Nieuw Dak al?
Op de website van Nieuw Dak www.nieuwdak.be
vind je een knop om naar ons klantenportaal ‘Mijn
Nieuw Dak’ te gaan.
Hier kan je inloggen met jouw persoonlijke gegevens.
Die gegevens kreeg je van ons in een brief. Als je
je nog niet hebt aangemeld, dan sturen we jou
opnieuw een brief met deze gegevens.

AGATINA vertelt
Agatina is huurder van Nieuw Dak en heeft het
klantenportaal al een paar keer gebruikt:

Agatina: “Ik heb mijn GSM-nummer aangepast en
ook al een vraag gesteld over mijn huur. Alles wijst
zichzelf uit, ik vind het superhandig! Je kan op elk
moment iets doorgeven of een vraag stellen.
Misschien een tip voor in de toekomst: je huur
betalen via het klantenportaal? Dat zou ook goed
zijn. Maar het is nu al fijn en overzichtelijk.
Ik zou zeggen: meld je aan en maak er gebruik
van!”

In ons klantenportaal kan je van op afstand en op elk
moment:
o

Jouw gegevens aanpassen (contact,
gezinssamenstelling, …);

o

Je huurprijs controleren;

o

Betalingen opvolgen;

o

Technische, administratieve of sociale meldingen
aan ons doorgeven
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WINTERPLAN IN
SLEDDERLO
Nieuw Dak trok eind oktober op pad om
de huurders van de appartementen aan
de Muggenberg en Steenbergstraat in
Genk Sledderlo te bezoeken.

We deden 74 huisbezoeken waarbij we:
o

Samen met de huurder een check-up
deden van het appartement

o

Mogelijke herstellingen meteen doorgaven

o

Tips over een gezond leefklimaat gaven

o

Luisterden naar vragen van de huurder

o

Stebo betrokken om energiescans uit te voeren

o

Het OCMW betrokken om te onderzoeken hoe zij kunnen ondersteunen bij betalingen

Met het winterplan willen we ervoor zorgen dat de huurders goed kunnen blijven wonen, tot de
geplande afbraak en verhuis in kader van het masterplan in Sledderlo.

“We werden overal met open armen onthaald”
Omdat we merken dat (technische) problemen niet altijd aan ons gemeld worden, trokken we zelf
de wijk in om mogelijke problemen met verwarming en/of verluchting aan te pakken, samen met de
huurders.

HEEL BLIJ MET DIT BEZOEK

Zahra is één van onze huurders op de Steenbergstraat in
Sledderlo. Onze wijkmeester Baldo ging op huisbezoek
en deed samen met Zahra een check-up van het
appartement.
Zahra: "Ik ben heel blij met het bezoek. Het is fijn om
samen mijn appartement te checken voor de winter, en
dat ik mijn vragen meteen kan stellen. Ik weet dat ik
goed moet verluchten en voldoende verwarmen, maar
extra tips zijn altijd welkom!"
Nieuw Dak informeert de huurders van de af te breken
gebouwen aan de Muggenberg en Steenbergstraat
persoonlijk over de plannen voor hun verhuis. De
voorbereidingen zijn nu reeds gestart.

2

Blijf warm
en gezond
in de winter
1

Blijf 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 altijd voldoende verluchting is bij de verwarmingsketel. Hou
ventilatieroosters open. Zo voorkom je CO-vergiftiging.
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Verwarm goed
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Hou je verwarming vrij

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.

Hou radiatoren vrij. Dan kunnen ze beter verwarmen. Bedek de radiatoren dus
niet met spullen.

TIP
VAN DE
MAAND

Laat licht en warmte binnen!
De zon geeft altijd gratis warmte. Vooral tijdens de
winter is dat fijn. Poets jouw ramen dus ook in de
winter. Laat de gordijnen open als de zon schijnt.
Zo kan de zon goed binnen schijnen. Dat geeft extra
warmte, zodat je de verwarming niet te hoog moet
zetten. En dat is goed voor jouw portemonnee!

Oproep zoutstrooiers
Bij sneeuw en ijzel kunnen trappen of inritten
wel eens glad zijn. Wil jij het aan je gebouw
mee helpen veilig houden?
Geef je dan op als zoutstrooier!
Contacteer Anneleen Baptist via 089 62 90 20
of via info@nieuwdak.be. Zij vertelt je wat je
kan doen en wij helpen je met zout!
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EEN MELDING OF
HERSTELLING AAN
NIEUW DAK
DOORGEVEN?

WIST JE DAT JE OP ONZE WEBSITE KAN ZIEN
WELKE KOSTEN VOOR JOU OF VOOR NIEUW DAK
ZIJN?
o

Ga naar deze pagina:
https://www.nieuwdak.be/herstelling-enonderhoud

o

Kies jouw type woning: appartement,
duplex, huis

o

Kies de ruimte waar een herstelling nodig is:
badkamer, slaapkamer, keuken, …

o

Kies het onderdeel waarover je informatie
wil zien: douche, kraan, deur, …

Een herstelling
of vraag?

TWIJFEL NIET EN LAAT HET ONS WETEN!
Soms krijgen we te horen: ‘Ik bel niet
voor een herstelling, want dat gaat
me geld kosten’.
We willen je toch aanraden om ons bij
een herstelling te verwittigen. Als het
probleem niet helemaal duidelijk is,
komen we eerst bij jouw thuis kijken. Zo
weet je op voorhand of er kosten voor
jou zijn, of dat Nieuw Dak dit betaalt. Je
beslist dan zelf of je de herstelling tegen
betaling laat uitvoeren.

VOOR AL JE VRAGEN OVER HERSTELLINGEN
IN JE HUIS, APPARTEMENT OF DUPLEX:
o

Bel naar Nieuw Dak: 089 62 90 20
(en kies 1)

o

Of stuur een email:
onderhoudenherstellingen@nieuwdak.be

o

Of geef het door via de website:
https://www.nieuwdak.be/herstellingen-onderhoud/aanvraag-indienen/

Problemen met je verwarming of warm
water?
Bel naar de firma Veolia: 016 40 30 00
Problemen met je ventilatietoestel of
collectieve regenwaterrecuperatie?
Bel naar de firma Engie Cofely: 011 34 64 23

Door de coronamaatregelen is het
mogelijk dat Nieuw Dak enkel dringende
herstellingen aan huis doet. Al onze
activiteiten gebeuren met aandacht voor
ieders veiligheid: mondmasker dragen,
afstand houden, handen ontsmetten.
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HUURDERS HOOIWEG 105
IN KOLDERBOS VINDEN
NIEUWE THUIS
De gebouwen aan de Hooiweg 105,
Hondsbos 6 en Hooiweg 99 worden in
2023 afgebroken. De eerste groep van
huurders die woonden op de Hooiweg
105 is verhuisd naar een gerenoveerd
appartement in Kolderbos. Wij gingen op
bezoek om te kijken hoe het met hen gaat!

Selma heeft 9 jaar op de Hooiweg 105
gewoond, samen met haar zoon en dochter. Ze
woont nu in een gerenoveerd appartement aan
De Dries.
Selma: “Ik ben superblij met het nieuwe
appartement, ik voel me thuis
en veilig. In het begin bij
de aankondiging van de
afbraak had ik geen
goed gevoel. Maar na
de infomomenten en
brieven van Nieuw Dak
kreeg ik er een warm
gevoel bij. Nieuw Dak
zorgde samen met
Stad Genk ook voor een
gratis vuilcontainer. We
konden gebruik maken
van een verhuisfirma als we
wilden. Ik ben zeer tevreden
over de hulp van Nieuw Dak. Er werd
meegeleefd en nagedacht.”

“Veel licht, betere warmte en een groter
balkon. Ik wil hier nooit meer weg!”
Amar woonde samen met zijn vrouw en zoontje
5 jaar op de Hooiweg 105. Ze wonen nu in een
appartement aan De Dries.
Amar: ”Er is een groot verschil
tussen onze oude en nieuwe
thuis. Dit appartement is heel
goed geïsoleerd, daardoor
gaan we besparen op onze
energiekosten. Daar zijn
we heel blij mee. Ook de
afwerking is goed, het is rustig
en het appartement is ruim.

De open keuken vinden we fijn, want dan
hebben we zicht op de woonkamer en ons
zoontje.
Weten dat je moet verhuizen brengt heel
veel stress en geregel met zich mee, de
verhuis zelf ook. Maar we hebben veel hulp
en steun gehad van Nieuw Dak. Tijdens de
bewonersvergaderingen konden we samen
meedenken en onze vragen stellen.”

“Onze kwaliteit van wonen en
leven is enorm vooruit gegaan
met dit appartement.”

EEN TIP BIJ HET VERHUIZEN VOOR
ANDERE HUURDERS?

Selma: “Heb vertrouwen in Nieuw
Dak, want ze luisteren en willen het
beste voor de huurders. Ga naar de
infomomenten en bel bij vragen. Maak
gebruik van de verhuisfirma als je niet zelf kan
verhuizen. Het bespaart je een hoop werk. Ook
de gratis vuilcontainer is heel handig!”
Amar: ”Begin zeker op tijd met het inpakken
en noteer goed wat erin zit. Vergeet ook niet
je administratie te doen zoals je adreswijziging
doorgeven, je aansluiting van internet en
energie in orde brengen, en je post laten
omzetten. En vraag hulp waar nodig!”

Dit project wordt gerealiseerd dankzij de steun van
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KOLDERBOS
BREEKT UIT
Nieuw Dak bekijkt samen met Stad Genk
hoe we Kolderbos groener kunnen maken,
hoe we meer ruimte kunnen geven aan
voetgangers en fietsers en hoe we de
verbondenheid in de wijk kunnen versterken.
Om de plannen hiervoor te maken wilden we
de mensen die in Kolderbos wonen zoveel
mogelijk betrekken. Daarom gingen antropologe
Maria Anita en architect Bernardo samen met
hun kindjes Nina en Anna Lou een maand in
Kolderbos wonen, op de Priesterhaagstraat. Dit
gebeurde van 15 september tot 15 oktober. Zo
leerden zij het leven in Kolderbos én de mensen
kennen.

Op basis van hun ervaring en samen met de Stad
Genk gaan we verder met de plannen voor de
wijk. We houden de huurders van onze woningen
uiteraard goed geïnformeerd.
De oude gebouwen aan de Hooiweg 105,
Hondsbos 6 en Hooiweg 99 breken we begin
2023 af. Er komen nieuwe en duurzame woningen
in de plaats.

HEB JE VRAGEN HIEROVER?

Dan ben je altijd welkom in het Wijkcentrum in
Kolderbos of kan je bellen naar Nieuw Dak en
vragen naar Raf Vangompel (089 62 90 20).

KENNISMAKINGSDAG PORTAVIDA
De huurders van de welzijnscampus ‘Portavida’ in Genk centrum
verhuisden in volle coronatijd. Hierdoor konden we niet de
gewoonlijke groepsmomenten organiseren.
Op 12 oktober 2021 was er wel een fijne kennismakingsdag! Een
dag om elkaar te leren kennen én ook kennis te maken met de
verschillende organisaties die op de welzijnscampus gevestigd zijn.
Het initiatief werd heel goed onthaald. Verschillende
vrijwilligerswerkingen kwamen zichzelf voorstellen en mensen
konden elkaar op een leuke manier ontmoeten. Fijn ook om te
horen dat de huurders blij zijn met hun nieuwe thuis, want dat
hebben ze er allemaal echt van gemaakt!
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Welkom
Lauren, tot
ziens David!
Welkom Lauren!
Lauren is één van onze onthaalmedewerkers. Zij staat je
graag te woord aan de telefoon en ontvangt je als je bij ons
langskomt.
Wat vind je fijn aan je job?
Lauren: “Ik hou van de diversiteit die mijn takenpakket biedt en de
kansen die ik krijg om daarin te kunnen bijleren.”
Waarom koos je voor Nieuw Dak?
Lauren: “Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving en
vond deze kans bij Nieuw Dak. De visie en waarvoor Nieuw Dak staat sprak mij
daarbij ook aan, en daar wou ik graag aan bijdragen.”
Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen om je job goed te doen?
Lauren: “Ik vind het belangrijk om ordelijk en gestructureerd te werken en om
voldoening te halen uit mijn werk.”

avid!
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Volg Nieuw Dak
ook op social
media!

facebook

FACEBOOK.COM/NIEUWDAK

LINKEDIN

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

instagram

INSTAGRAM.COM/NIEUWDAK

Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk
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