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POSITIEVE DINGEN  
DOOR CORONA!
• Ondanks de afstand, bleef er op veel 

plaatsen een warm burencontact 
bestaan.

• Buren houden zich aan de 
maatregelen en helpen elkaar waar 
het kan: extra poetsen en ontsmetten, 
boodschappen doen, afstand houden, 
even vragen hoe het gaat, … 

• We vonden bezigheden om de 
verveling tegen te gaan: een 
moestuintje maken, plantjes plaatsen, 
op berenjacht gaan, wandelen, 
fietsen, opruimen, knutselen, op 
afstand babbelen met buren, … 

• Er ontstonden “balkonbabbels” en 
“buddy’s” voor een luisterend oor.

• Heel wat vrijwilligers werden een 
aanspreekpunt voor de wijkmeesters 
van Nieuw Dak en gaven signalen of 
ideetjes door.

HUURDER BRIGITTE MAAKT MONDMASKERS
Brigitte Maassen is een bezige bij, stilzitten staat 
niet in haar woordenboek. Bij de “koffieklatsjen” 
in As, in samenwerking met vzw Muna, geeft ze 
vele ideetjes om leuke dingen te doen met de 
buren. Ook in deze bizarre tijd blijft ze niet bij de 
pakken zitten.

Met allemaal restjes stof naaide ze zeker een 
60-tal mondmaskers. Al haar buren 

kregen er minstens één!

LEES VERDER 

Het coronavirus zorgt voor verandering bij ons 
allemaal. Nieuw Dak paste haar werking aan 
om de belangrijkste taken op een veilige manier 
te blijven doen. We wilden actief blijven in de 
wijken, bereikbaar blijven, inhuizen en uithuizen 
laten doorgaan, dringende herstellingen kunnen 
uitvoeren.

Achter de schermen bleef de administratie stevig 
doorgaan. Het hele team van Nieuw Dak paste zich aan 
om huurders zo goed als mogelijk te kunnen helpen.

We namen zelf contact op met huurders om te vragen 
hoe het gaat, op verschillende (veilige) manieren. Zo 
hadden we meer dan 1.500 contacten op 1 maand tijd. 

SAMENWERKEN EN -WONEN 
IN TIJDEN VAN CORONA
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WAT ALS HET NIET GOED GAAT?
Het ging niet overal even goed. We kregen ook verhalen te horen over 
financiële moeilijkheden, eenzaamheid, gemis, verveling, frustratie of 
angst. 

David, maatschappelijk assistent bij Nieuw Dak:
“We vroegen aan huurders hoe het gaat en wat zij denken over corona. 
We hoorden dat het leven voor velen duurder is geworden, zeker met de 
technische werkloosheid. Elkaar fysiek niet meer mogen begroeten of in 
groep samenkomen is een groot gemis, het sociale leven is afgenomen. 
Ook is er een grote bezorgdheid over besmetting en een mogelijke tweede 
piek.”

Vragen over het corona
virus of de maatregelen?
Alle recente  
informatie vind je op  
www.info-coronavirus.be 
of bel naar 0800 14 689.

Alle recente informa-
tie over de werking van 
Nieuw Dak vind je op 
www.nieuwdak.be of bel 
naar 089 62 90 20.

Ook Liesbeth Jaenen, huurder aan de 
Azalealaan in Genk, zorgt mee voor 
een warm gevoel in deze coronatijden. 
Ze versierde de inkomhal van het 
appartementsgebouw met mooie bloemen 
en tekst.

Liesbeth: “Dat is al zeker fijn thuis komen 
voor elke bewoner! Thuis begint namelijk 
niet aan de deur van jouw appartement, 
maar al in de inkomhal. 

Nu we onze maandelijkse ‘burenbabbels’ 
niet meer kunnen doen, gaan we op 
zoek naar andere dingen. Helpen bij de 
boodschappen, samen gaan wandelen 
(met afstand) of een babbeltje van op het 
balkon of via facebook. Het helpt allemaal. 
Ik hoop wel dat we onze burenbabbels 
snel terug kunnen doen, in aangepaste 
omstandigheden. Bijvoorbeeld buiten, 
iedereen met zijn eigen stoel en drankje, op 
veilige afstand, met wat muziek erbij... Dat 
zou toch mooi zijn!”

Wie? Wat? Contact

Tele-Onthaal
Hulp voor iedereen met  
zorgen

PHONE-ALT 106
www.tele-onthaal.be

CAW Hulp bij vragen over welzijn
PHONE-ALT 0800 13 500
www.caw.be

AWEL
Hulp voor kinderen en  
jongeren

PHONE-ALT 102
www.awel.be

JAC
Hulp voor kinderen en  
jongeren

PHONE-ALT 011 85 00 05
www.caw.be/jac

Zelfmoordlijn Bij zelfmoordgedachten
PHONE-ALT 106
www.zelfmoordlijn1813.be

1712 Bij geweld
PHONE-ALT 1712
www.1712.be

Druglijn
Bij verslavingen: drugs, drank, 
pillen, gokken, gamen

PHONE-ALT 078 15 10 20
www.druglijn.be

CLB
Hulp voor leerlingen en 
ouders

COMMENT-ALT www.clbchat.be

Teleblok
Voor jongeren met zorgen  
over studies

COMMENT-ALT www.teleblok.be

HIER KAN JE OOK TERECHT VOOR HULP, OP ELK MOMENT:



!
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MOGEN BIJWONERS IN DE 
WONING BLIJVEN WONEN  
ALS DE HUURDER OPZEGT 
OF OVERLIJDT?

Sinds 1 januari 2020 zijn er een aantal 
veranderingen in de wetgeving. Sommige 
veranderingen zijn een vereenvoudiging 
van de vroegere regels. In 2019 had je nog 
verschillende huurderscategorieën, vanaf 
2020 heb je huurders en bijwoners.

WIE IS HUURDER?
Dat is de referentiehuurder en zijn/haar 
echtgenoot of echtgenote, wettelijke samenwoner 
of feitelijke partner die mee in de woning zullen 
wonen.

Na een jaar samenwonen met de 
referentiehuurder kan ook de feitelijke partner, 
die eerst ‘bijwoner’ is, huurder worden. Op 
voorwaarde dat hij/zij een verklaring op eer 
tekent bij het begin van de samenwoonst om te 
verklaren dat hij/zij de feitelijke partner is. Ook 
moet hij/zij samen met de referentiehuurder 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

WIE IS BIJWONER?
Alle andere personen die samen met de 
referentiehuurder in de sociale woning wonen. 
Deze personen hebben geen persoonlijk 
woonrecht. Dit betekent dat zij de woning 
moeten verlaten wanneer het huurcontract 
eindigt.

WAT ALS DE LAATSTE HUURDER  
DE WONING VERLATEN HEEFT?
Wanneer een huurder overlijdt en er geen 
andere personen in de woning wonen, wordt 
de overeenkomst ontbonden en is er een 
opzegtermijn van 1 maand. Wanneer een huurder 
overlijdt en er blijven bijwoners in de woning over, 

geldt een opzegtermijn van 6 maanden na het 
overlijden. Deze regeling geldt ook wanneer de 
laatste huurder de woning heeft verlaten zonder 
opzeg te doen.

Als de huurder niet meer in 
de woning woont, mogen 
bijwoners er ook niet meer 
blijven

Kom je in deze situatie terecht? Neem dan zo 
snel mogelijk contact op met team Verhuur van 
Nieuw Dak: verhuur@nieuwdak.be of bel op 
089 62 90 20. Samen gaan we op zoek naar een 
oplossing.

Je kan nog 6 maanden blijven wonen, maar weet 
dat in de zoektocht naar een andere woning 
de tijd voorbij vliegt. Ben je kandidaat voor een 
andere woning van Nieuw Dak? Dan onderzoeken 
we of je in een woning van Nieuw Dak terecht 
kan. Dit is wel afhankelijk van een aantal 
voorwaarden.

Ben je geen kandidaat of nog niet lang genoeg, 
dan moet je zelf op zoek naar een andere woning.

Als er vooruitzichten zijn voor een verhuis in de 
nabije toekomst, dan kunnen we in uitzonderlijke 
situaties de termijn van 6 maanden verlengen. Dit 
gebeurt niet zomaar en bespreken wij samen met 
jou tijdens een afspraak met team Verhuur.



Tijdens de ‘Week van de vrijwilliger’ in 
maart, gaf Nieuw Dak haar vrijwilligers een 
extra bedankje. Er was nog geen sprake 
van corona, social distance of lockdown, 
waardoor we op dat moment op een 
persoonlijke manier ‘DANKJEWEL’ konden 
zeggen. 

Nieuw Dak kan momenteel rekenen op 63 
vrijwilligers uit verschillende buurten. Er zijn 26 
vrouwen en 37 mannen. De jongste is 24 jaar en 
de oudste 85 jaar. 

We deden ook een interview met enkele 
vrijwilligers, om meer te weten te komen over 
hun motivatie en interesse.
Eén van de interviews was met Jef 
Vandewyngaert. Jef is al lange tijd actief als 
vrijwilliger van Nieuw Dak en neemt met 
plezier een heleboel taken op zich. Dit doet 
hij zelfs vanuit zijn rolstoel. Hij is al jaren het 
centrale aanspreekpunt voor de bewoners 
rond hem, herstelt waterlekken, biedt hulp 
bij verwarmingsproblemen, en is een warm 
mens. De manier waarop Jef praat over zijn 
vrijwilligerswerk, tovert spontaan een glimlach op 
onze gezichten. 

DANKJEWEL  
VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers helpen met...
• hulp bieden bij verwarmingsproblemen  

(Eerste hulp bij Verwarming of EHBV);
• het onderhouden van de 

gemeenschappelijke delen of de 
omgeving;

• het verspreiden van informatie 
(vb. de informaatjes);

• zout strooien in de winter zodat de 
opritten veilig blijven;

• tuintjes onderhouden;
• een aanspreekpunt en hulp te zijn voor 

onze wijkmeesters.

De beelden voor dit artikel werden gemaakt vóór 
de coronamaatregelen

“Het mooiste dat je kan doen, is klaar staan voor je 

medebewoners en elkaar helpen”. 

JEF ZIJN BOODSCHAP: 
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Speciaal voor deze vrijwilligers maakten we 

een “Certificaat van appreciatie”. We gingen dit 

persoonlijk afgeven of in de brievenbus posten.



NIEUW DAK BOUWT

NIEUW DAK RENOVEERT

5

As - Ter Heide 
De 108 duplexen in de 
wijk Ter Heide zijn aan 
vernieuwing toe. In deze 
eerste fase braken we 16 
duplexen af en bouwen we 
26 nieuwe duplexen. 

Genk - klooster Termien
Bouwen van 36 woningen 
op het erf van het 
Dominicanenklooster. 

Genk - Welzijnscampus/
Portavida 
In een groter project 
in samenwerking met 
Landwaarts, Stad Genk en ’t 
Klavertje, bouwt Nieuw Dak 
42 appartementen.

Genk - Bret 
Totaalrenovatie van Kruiseikstraat 3 tot 4 
appartementen.

Genk - Driehoeven
Gevelwerken energiezuinigheid Azalealaan 
2 en 4.

Genk - Waterschei
Totaalrenovatie van Emiel Vandorenlaan 102 
tot 3 appartementen.

Genk - Winterslag  
Renovatie verwarming in 68 appartementen 
Doorn- en Krokusstraat.

Genk - Zwartberg
Totaalrenovatie van 42 senioren duplexen.

NU LOPENDE

NU LOPENDE

START BINNENKORT

START BINNENKORT

Genk - Kolderbos (werf 4) 
Totaalrenovatie van 
108 appartementen 
tot zeer energiezuinige 
appartementen met een 
hoog wooncomfort (meer 
info op pagina 6).

Genk - Sledderlo 
Renovatie daken 118 huizen.

Genk - Sledderlo
Renovatie verwarming, 
plat dak en schrijnwerk 45 
appartementen Winter-
groenstraat.

Genk - Termien 
Renovatie verwarming van 
116 appartementen.

Genk - Centrum  
Hoogstraat  
9 nieuwe woningen

Genk - Winterslag  
Bijenstraat 
2 nieuwe woningen

Oudsbergen 
Kiezelstraat 15 
2 nieuwe woningen



Nieuw Dak geeft 71 appartementsgebouwen 
met in totaal 639 appartementen een totale 
renovatie in Genk Kolderbos. Deze grote 
renovatiewerken zijn in 2006 gestart en 
zitten nu in de laatste fase. 

SUPER ENERGIEZUINIG
Momenteel krijgen de laatste 12 gebouwen met 
108 appartementen een volledige transformatie. 
De appartementen zullen meer comfort bieden 
en veel minder energie verbruiken.

Elk gebouw krijgt een nieuwe (warme) jas. We 
pakken de gevels van de gebouwen thermisch in 
en plaatsen nieuwe gevelbekleding. We plaatsen 
ook nieuwe ramen met een verbeterde isolatie en 
isoleren het dak extra. De appartementen worden 
zo super energiezuinig en duurzaam.

De 12 gebouwen krijgen verwarming op basis van 
een warmtenetwerk. Vanuit 1 centrale installatie 
verdelen we de warmte over de 12 gebouwen. 
Door het werken met hernieuwbare energie 

zetten we in op milieuvriendelijk 
en energiebesparend verwarmen. 

Voor de huurders betekent dit 
lage onderhoudskosten en 
dus een lagere energiefactuur. 

CORONA ZORGT VOOR VERTRAGING VAN  
DE WERKEN
Het coronavirus zorgde voor heel wat vertraging in 
de planning van de renovatiewerken. Eind maart 
2020 zouden de eerste 2 gebouwen klaar zijn 
en planden we een kijkdag. De eerste verhuizen 
zouden dan ook starten.
Maar door het coronavirus lagen de werken plots 
stil. De hele planning liep vertraging op. 

Hannelore, maatschappelijk assistent bij Nieuw 
Dak: “We telefoneerden naar alle huurders die 
normaal zouden verhuizen en bespraken met hen 
de situatie. Gelukkig konden we rekenen op heel 
veel begrip. We kregen natuurlijk heel wat vragen, 
waarop we niet altijd het antwoord wisten. Het 
was bijvoorbeeld heel moeilijk om te zeggen 
wanneer de werken terug zouden opstarten.
Ondertussen is er terug beweging op de werf. 
We houden wekelijks contact met de aannemer 
om de werken op te volgen. Zo kunnen we de 
huurders zo snel als mogelijk informeren over de 
nieuwe planning.”
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LAATSTE FASE VAN TOTAAL-
RENOVATIE IN KOLDERBOS

Dit project krijgt de steun van EFRO 
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)



1  Waarom koos je voor Nieuw Dak?

Anneleen: “Ik wou deze kans grijpen om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. Wat me enorm 
stimuleerde was het feit dat Nieuw Dak gelooft 
in de eigen mogelijkheden van huurders. Ik krijg 
de kans om vernieuwend te werken, verandering 
te creëren, creatief te zijn, samen te werken in 
team en contacten met huurders op te bouwen. 
Ik had meteen een ‘klik’, en tot hiertoe nog geen 
moment spijt gehad van mijn keuze.” 

Mario: “Mijn ouders hebben het grootste deel van 
hun leven gewoond in een huis van een sociale 
huisvestingsmaatschappij. Ik heb er een fijne 
jeugd gehad onder een warm dak. Graag wil ik nu 
mijn steentje bijdragen om voor anderen ook een 
warm dak te kunnen aanbieden.”  
 

2  Hoe omschrijf je jezelf in 1 woord?

Anneleen: “Gemotiveerd!”

Mario: “Levensgenieter.”

3  Wat vind jij belangrijk om vanuit 
jouw job aan huurders mee te 
geven?

Anneleen: “Ongekend is onbemind” en ”Leer je 
buren kennen”. Wat ik op korte tijd heb gezien zijn 
zoveel mooie initiatieven en relaties die tussen 
huurders of buren kunnen ontstaan. Zeker in 
deze tijden helpt het als je je buren kent. Een 
gezellige babbel, een handje hulp, maar ook als 
er zaken zijn die je misschien anders zou willen 
zien: met een goed gesprek los je veel op. Fijne 
buren maken een fijne buurt.”

Mario: “Elke dag is een uitdaging om de 
huurlasten zo laag mogelijk te houden.”

4  Welk levensmotto zou je graag 
willen delen met anderen?

Anneleen: “Verandering (groot of klein) kan je 
soms vooruit helpen.” 

Mario: “Geniet van vandaag, maar werk ook aan 
morgen.”
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WELKOM  
ANNELEEN & MARIO!
Anneleen Baptist en Mario Pytka zijn twee 
nieuwe medewerkers bij Nieuw Dak.

Anneleen is 37 jaar en maatschappelijk  

innovator bij team Wijk- en Bewonerszaken.

Mario is 43 jaar en teamverantwoordelijke 

van Financiën en Personeelszaken. 



EEN BEETJE ONTSPANNING… 

Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk

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

VERWARMING - WARM WATER
Vanaf 1 juli 2020 zal de firma VEOLIA het 
onderhoud en de herstellingen uitvoeren aan 
de verwarming. Als er problemen zijn met de 
verwarming of het warm water, bel je vanaf 1 juli 
naar het nummer van VEOLIA: 

PHONE-ALT 016 40 30 00

VENTILATIE
Hier verandert niets. Als er problemen zijn met 
het ventilatietoestel, bel je naar Cofely: 

PHONE-ALT 011 34 64 23

BELANGRIJK BERICHT

H D N A T S F A B W I J O B
Z Y N I E U W D A K H O I N
U U G W D D U P L E X N D E
T H U I S W E R K E N G U G
E B E J E N V E O E A E T R
N E O K L N A L N F F N S E
D R S S T A E O B N F K C B
A E T I E T I R A D I L O S
A N D U M A A T B K C T R D
L J T H U I S N B O H N O U
H A N D S C H O E N E N N O
T C E P S E R C L S S S A T
E H M O N D M A S K E R R K
E T R A P P A R T E M E N T

AFFICHES
AFSTAND
APPARTEMENT
BALKONBABBELS
BERENJACHT
BINNEN
CONTROLE
CORONA
DUPLEX
GENK
HANDSCHOENEN 
HUIS
HYGIENE
MONDMASKER
NIEUWDAK
OUDSBERGEN
RESPECT
SOLIDARITEIT
STUDIO
THUIS
THUISWERKEN
WIJK
ZUTENDAAL

ZOEK DE WOORDEN IN DE WOORDENPUZZEL!

!

Je kan de woorden in alle richtingen 
vormen. Vind je ze allemaal?  
Dan kan je met de overgebleven 
letters een zin maken!


