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Een dikke merci voor 
alle helden die zich 
belangeloos inze� en om 
het  samenleven met elkaar 
en de omgeving net iets 
fĳ ner te maken.

We mogen trots zĳ n op jou als sociale 
huurder. Velen onder jullie werken 
elke dag mee aan een mooie thuis 
en toekomst. Elke dag opnieuw 
ontdekken we steeds meer talenten 
van onze huurders.

• De geduldige huurder, die een 
luisterend oor biedt voor de buur.

• De natuurmens, die de 
omgeving proper houdt, de 
afvalplaatsen open houdt, of het 
groenonderhoud doet.

• De denker, die samen met Nieuw 
Dak mee nadenkt over hoe de 
dienstverlening steeds beter kan.

• De creatieveling, die samen met 
andere buren het samenleven 
versterkt en met leuke ideetjes 
komt.

• De huurder, die zelf poetst in de 
gemeenschappelĳ ke delen of dat 
tikkeltje extra doet.

• De verwarmingsexpert, die buren 
helpt tĳ dens koude dagen om de 
verwarming op te starten.    

Meer dan 100 huurders dragen zo 
hun steentje bĳ  aan een mooie 
samenleving. Hiervoor bewonderen 
we jou, voor je betrokkenheid met je 
medemens en je omgeving, …  
een DIKKE MERCI!

Wil jĳ  één van deze helden bedanken 
voor wat hĳ  of zĳ  voor jou, voor 
anderen of voor de omgeving doet?
Dat kan dankzĳ  onze Merci-actie! 

NIEUW DAK VOORZIET 20 
DOOSJES “MERCI” CHOCOLAATJES 
OM UIT TE DELEN. 
Wat moet je hiervoor doen?
Maak een foto waarop je iemand 
bedankt voor zĳ n/haar belangeloze 
inzet en bezorg je foto aan ons 
via email of in de brievenbus. Wĳ  
posten je foto op onze website 
in een speciaal album met 
#socialehuurderszĳ nhelden.

MAAK DE HELD IN JOU OOK LOS!
Willen jullie de gemeenschappelĳ ke 
delen zelf poetsen? Willen jullie het 
groenonderhoud doen? Of wil jĳ  graag 
alleen of samen met je buren iets 
betekenen voor je medemens of je 
omgeving?  

Wacht niet te lang, laat snel jouw idee 
weten en laat anderen mee genieten 
van jouw talent!

CONTACTEER TEAM WIJK- 
EN BEWONERSZAKEN
Email: 
wĳ kenbewonerszaken@nieuwdak.be
Telefoon: 
089 62 90 20
Via www.nieuwdak.be bĳ  Contact

SOCIALE HUURDERS ZIJN
HELDEN!

MERCI 
ACTIE!
MERCI 
ACTIE!
MERCI 
ACTIE!



Voor veel huurders van 
de duplexen in de wijk 
Ter Heide in As was het 
even schrikken toen we 
in september 2017 het 
nieuws brachten over de 
toekomst van de duplexen. 

De 108 duplexen zijn immers aan 
vernieuwing toe. Nieuw Dak deed 
uitgebreid onderzoek naar de 
beste oplossing om de huurders 
zo comfortabel, duurzaam en 
energiezuinig mogelijk te kunnen 
laten wonen. Daarom kozen we 
ervoor om de bestaande duplexen in 
fases af te breken en nieuwbouw te 
plaatsen. Over 10 jaar zal Ter Heide 
er dus anders uitzien. 

Kim is maatschappelijk assistent 
bij Nieuw Dak en vertelt over het 
project:
“De keuze was noodzakelijk en het 
eindresultaat zal zeker een heel 
mooi project zijn. Toch beseffen 
we dat de keuze voor afbraak en 
nieuwbouw heel ingrijpend is. Zeker 
voor de huurders van de Lindestraat, 

die als eerste hun duplex moeten 
verlaten om het project te kunnen 
laten starten. We hebben dan ook 
geprobeerd om iedereen zo goed 
mogelijk te helpen.”

Brahim, Meryam en hun dochtertje 
Liyana (zie foto hierboven) verhuisden 
van hun duplex in de Lindestraat in 
As naar een huis in Zwartberg Genk.

Brahim: “Het was zeker even 
schrikken, je laat uiteindelijk je thuis 
van zoveel jaren achter. Maar wij 
beseften dat het om een doordachte 

beslissing van Nieuw Dak ging en 
lieten ons goed begeleiden door de 
medewerkers. Daardoor konden we 
vlot de keuze maken om defi nitief te 
verhuizen naar een andere woning. 
Zeker met de geboorte van Liyana 
kwam dit voor ons goed uit. We 
wonen nu namelijk in een groter 
huis! We moesten dus onze oude 
thuis achterlaten, maar zijn nu heel 
blij in onze nieuwe thuis. Die maak je 
tenslotte zelf!” 

“We moesten dus onze 
oude thuis achterlaten, 
maar zĳ n nu heel blĳ  in 
onze nieuwe thuis. Die 
maak je tenslo� e zelf!” 

Waar staan we nu?
Ondertussen is iedereen van de 
Lindestraat verhuisd. Nieuw Dak 
hielp ieder van hen met het vinden 
van een nieuwe woning. Defi nitief of 
tijdelijk verhuizen, binnen of buiten 
As, …, het waren allemaal dingen 
om goed over na te denken. Voor 
sommige huurders is de verhuis 
moeilijk. Anderen voelen zich al 
meteen thuis in hun nieuwe woning.  
Vanaf juni 2019 breken we de eerste 
duplexen aan de Lindestraat af.

AFBRAAK EN VERNIEUWING
VAN 108 DUPLEXEN IN 
WIJK TER HEIDE IN AS
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WIL JIJ SAMEN MET 
JE BUREN OOK KIJKEN 
HOE JE KAN BESPAREN 
OP JE MAANDELIJKSE 
HUURLASTEN? OF HEB JE 
EEN LEUK IDEE OM SAMEN 
MET JE BUREN TE DOEN?

LAAT HET ONS DAN WETEN!
CONTACTEER TEAM WIJK- 
EN BEWONERSZAKEN:
Email: 
wĳ kenbewonerszaken@nieuwdak.be
Telefoon: 
089 62 90 20
Via www.nieuwdak.be bĳ  Contact

ONZE NIEUWE
NIEUWSBRIEF:
WAAROM?
Als huurder van Nieuw Dak 
wil je op een makkelijke 
manier te weten komen wat 
Nieuw Dak allemaal doet 
en van plan is. Dat leerden 
we uit het resultaat van het 
huurderstevredenheidsonderzoek 
dat we in 2018 deden. 

Heel wat huurders maken al 
gebruik van internet en onze 
website. Maar er is ook een 
groep van huurders die nog niet 
zo digitaal is. Deze groep gaan 
we niet vergeten, maar willen 
we informeren via een papieren 
nieuwsbrief. Dit is hier een eerste 
proefversie van!

Ik wens je veel leesplezier! 
Via de laatste pagina 
van deze nieuwsbrief 
kan je ons laten weten 
wat je er van denkt! 

Myriam Indenkleef 
Directeur Nieuw Dak

SAMENLEVEN IN EEN 
APPARTEMENTSGEBOUW: 
HUURDERS GILDENSTRAAT 
GEVEN HET VOORBEELD!
De huurders van het appartementsgebouw 
aan de Gildenstraat in Oudsbergen maken 
samen een gezellige thuis van hun nieuw 
appartement.

Het poetsen van de gemeenschappelijke delen van het gebouw 
en het groenonderhoud zijn kosten die Nieuw Dak normaal 
meetelt in de maandelijkse huurlasten. De huurders van de 
Gildenstraat vroegen aan ons om dit zélf te mogen doen. Een 
vraag waar wij alleen maar blij om kunnen zijn!

Huurders Lieve en Maggie vertellen enthousiast:
“Het klikt goed met iedereen hier in de blok. We wonen hier 
nu al meer dan een jaar en spreken meer en meer dingen met 
elkaar af. Dat gaat vanzelf! Tijdens een vergadering met alle 
huurders kwam het idee om zelf te zorgen voor het poetsen van 
de gemeenschappelijke delen en voor het onderhoud van de 
tuin. Dat zag iedereen zitten. De taken zijn netjes verdeeld, leuk 
om te doen én zo sparen we elk makkelijk 35 euro per maand 
aan huurlasten! Het volgende idee is een BBQ met de buren, 
maar we wachten nog even op het betere zomerweer.”
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DUURZAAM RENOVEREN, 
DENKEN AAN DE TOEKOMST
Nieuw Dak is sinds 2006 
bezig met het duurzaam 
renoveren van in totaal 71 
appartementsgebouwen 
(639 appartementen) in 
Kolderbos Genk. In januari 
2019 zijn we gestart met de 
laatste fase van deze enorme 
werken. 12 gebouwen met 
108 appartementen zullen 
na de renovatie veel meer 
comfort bieden en veel 
minder energie verbruiken.

SUPER ENERGIEZUINIG
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 verbeterde 
isolatie en isoleren het dak extra. Elk 
appartement krijgt een groot terras, dat 
zorgt voor meer buitenruimte en een 
groter wooncomfort. 

Nieuw Dak voorziet een collectief 
verwarmingssysteem op basis van 
een warmtenetwerk voor deze 12 
gebouwen. We zijn de eerste sociale 
woonmaatschappij in Limburg 
die dit doet!

Door het werken met hernieuwbare 
energie zetten we in op milieuvriendelijk 
en energiebesparend verwarmen. Dat 
betekent minder onderhoudskosten 
voor Nieuw Dak, en een lagere 
energiefactuur voor de huurders.

De betrokken huurders zijn heel positief 
over de aanpak en nieuwe technieken 
die Nieuw Dak gebruikt. In mei 2022 
plannen we volledig klaar te zijn met 
de renovatiewerken.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE 
RENOVATIEWERKEN?
Dan kan je terecht bij Hannelore in het 
infopunt aan de Horst 26 bus 9. Elke 
woensdag van 13.30u tot 16u (niet in 
de schoolvakanties).

Dit project krijgt de steun van EFRO 
(Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling) voor een bedrag van 
815.000 euro. 

LAATSTE FASE VAN  
DE GROTE RENOVATIE  
IN KOLDERBOS

VERSCHILLENDE 
HUURDERS
AAN HET WOORD TIJDENS 
DE BIJEENKOMSTEN

“NIEUW DAK HEEFT REKENING GEHOUDEN MET DE TOEKOMST.”

“HET NIEUWE WARMTENET EN DE EXTRA ISOLATIE IS HEEL GOED NIEUWS. DIT ZORGT VOOR WARMERE WINTERS, MINDER VERBRUIK EN IK BESPAAR OP ELEKTRICITEIT!”

 “WE HEBBEN LANG MOETEN 

WACHTEN OP DE WERKEN, MAAR 

ZIJN NU GELUKKIG MET DE SUPER 

ENERGIEZUINIGE AANPASSINGEN.”
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• als kandidaat zelf je plaats op 
de wachtlijst opzoeken;

• als kandidaat of huurder online 
een afspraak maken voor een 
aantal onderwerpen van team 
Verhuur;

• als huurder online een 
herstelling aanvragen bij team 
Technisch Beheer.

De website geeft een handig 
overzicht van nieuwbouw- en 
renovatieprojecten, biedt een 
heleboel nuttige informatie aan en 
houdt je up to date van nieuws van 
Nieuw Dak! 

Sinds oktober 2018 kunnen 
kandidaten en huurders zelf een 
afspraak inplannen via de website. 
Vanaf de start tot nu werden er 
op deze manier al 454 afspraken 
vastgelegd.

We gaan voor meer en meer 
digitaal… maar blijven ook aandacht 
hebben voor andere manieren om te 
communiceren

We leven meer en meer in 
een digitale wereld. Internet, 
smartphones, sociale media,…, het 
is bijna niet meer weg te denken.

In 2018 liet Nieuw Dak 
voor de tweede keer een 
huurderstevredenheidsonderzoek 
uitvoeren. Hierin bevroegen we 
ook het digitaal gebruik van onze 

huurders. Opvallend is dat 38% van 
onze huurders thuis geen gebruik 
maakt van het internet. Een groot 
deel van deze groep zijn 75-plussers. 
Ook deze (niet-digitale) groep van 
huurders willen we aandacht blijven 
geven. Deze nieuwsbrief is daar 
alvast een mooi voorbeeld van.

Een ander voorbeeld is de kiosk met 
computers in ons kantoor aan de 
Grotestraat 65 in Genk. Op de vrije 
openingsdag (elke dinsdag van 13.30u 
tot 16.30u) kan je zonder afspraak 
langskomen en iets opzoeken op 
de website van Nieuw Dak. Vind 
je het moeilijk? Geen paniek, de 
medewerker aan 
de infobalie helpt 
je met plezier!

DE NIEUWE WEBSITE 
VAN NIEUW DAK 
BESTAAT 1 JAAR! 
In februari 2019 was het de eerste 
verjaardag van onze vernieuwde website 
www.nieuwdak.be. We deden ons best om een 
duidelijke en handige website te maken voor 
elke bezoeker. Maar het voorbije jaar stonden 
we niet stil en kwamen er nog opties bij.

NIEUWE OPTIES OP DE WEBSITE:

DE WEBSITE VAN NIEUW DAK HET VOORBIJE JAAR IN CIJFERS:

Zelf ontdekken? Ga naar www.nieuwdak.be

54.750
UNIEKE BEZOEKERS OP
ONZE WEBSITE

303
VRAGEN (ALGEMEEN 
OF HERSTELLING) VIA 
DE ONLINE CONTACT-
FORMULIEREN.

8.030 (22 PER DAG)
KEER EEN PLAATS OP DE 
WACHTLIJST OPGEZOCHT

medewerker aan 
de infobalie helpt 
je met plezier!

VRAGEN (ALGEMEEN 

5



COLLEGA IN BEELD
FRANCESCO 
VAN TECHNISCH BEHEER 
Elke dag is onze ploeg van 11 
techniekers aan het werk om 
kleine en grote herstellingen in 
onze huurwoningen te doen. Dit 
met slechts 1 doel: huurders zo 
comfortabel mogelijk laten wonen.

Francesco is één van onze techniekers 
van team Technisch Beheer. Hij bracht 
onlangs de badkamer van een huurder 
in Driehoeven in orde zodat zij terug
een toegankelijke badkamer met 
bad had.

Huurder aan het woord: “Francesco 
leverde goed, proper en vlot werk. 
Hij was vriendelijk en zorgde ook 
nog voor een mooie afwerking! Een 
welgemeende dankjewel!”

ZEG EENS HALLO!
Net verhuisd? Bel eens aan bij de buren die 
naast je wonen en maak kennis. Zeg hallo als 
je jouw buur tegenkomt. Als je elkaar een 
beetje kent, is het gemakkelijker om eens 
hulp te vragen of een probleem te melden.

RESPECTEER DE RUST. 
Lawaai of geluidsoverlast kan een 
grote irritatie zijn. Respecteer dus de 
rust. Maak ’s avonds en ’s nachts geen 
lawaai. Zet muziek nooit luid. Sla niet 
met deuren. 

KONDIG EEN FEESTJE OF KLUSJES AAN.
Geef je een feestje of klus je een dagje? 
Verwittig dan de buren vooraf. Geef als het kan 
even mee wanneer het feestje of het lawaai van 
het klussen stopt. Dat is fi jn om weten. 

PROBLEEM? PRAAT EROVER. 
Heb je een probleem met een buur? 

Probeer er rustig over te praten. Zoek 
samen naar een oplossing. Wacht niet te 

lang hiermee. Als je te lang wacht, maak je 
de ergernis alleen maar groter. 

HELP EENS EEN HANDJE. 
Is jouw buur al wat ouder, niet goed te 

been of eens ziek? Vraag of je kan helpen. 
Misschien kan je een boodschap meebrengen 
van de winkel of helpen met een kleine taak 

in het huis. 

EEN GOED CONTACT 
MET JE BUREN 

TIP 1

TIP 2

TIP 3

TIP 4

TIP 5

Team Technisch Beheer krijgt elke 

dag gemiddeld 22 meldingen om 

een herstelling of onderhoud uit 

te voeren. Een groot deel hiervan 

gebeurt door onze eigen techniekers 

en met eigen materiaal. We hebben 

namelijk 3.089 verschillende 

artikels in ons magazijn om bij onze 

huurders zo snel mogelijk ‘EHBH’ 

uit te voeren: Eerste Hulp bij 

Herstellingen! 

WEETJE

gebeurt door onze eigen techniekers 

riaal. We hebben 

artikels in ons magazijn om bij onze 

huurders zo snel mogelijk ‘EHBH’ 

uit te voeren: Eerste Hulp bij 

Beter een goede buur dan een verre vriend. Een 
goed contact met de buren maakt samenleven 
aangenamer. Hoe zorg je voor een goed contact? 

We geven je 5 simpele tips:
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TROTS OP MIJN 
ROOTS: INSPIRERENDE 
VERHALEN OVER SOCIAAL 
WONEN
Eind 2018 stelde de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 
(VVH) het boek “Trots op mijn roots” voor. Dit boek verzamelt 
de inspirerende verhalen van 24 bekende Vlamingen die zijn 
opgegroeid in een sociale woonwijk. Mooie herinneringen, 
levensinspiratie en motivatie om je dromen waar te maken... 
je vindt het er allemaal in terug. Als sociale woonmaatschappij 
zijn wij alvast fi er dat we ons steentje kunnen bijdragen aan 
een betere samenleving en toekomst.

TIP: BESCHERM 
JE INBOEDEL 
VOOR SCHADE
Als huurder moet je zelf een brandverzekering afsluiten om je 
eigen inboedel (meubelen) te beschermen. De brandverzekering 
van Nieuw Dak dekt enkel de schade aan het gebouw. Jouw 
eigen meubelen moet je zelf beschermen voor schade door 
bijvoorbeeld een brand. 

Neem contact op met een verzekeringskantoor en vraag om je 
inboedel te verzekeren. Zo blijven je spullen beschermd!

GROENE VINGERS
Je voelt het kriebelen… de lente is er! Heel wat huurders 
zorgen voor een groen plekje op hun terras of maken hun tuin 
in orde om van de buitenlucht te genieten.
Huurder Carlo verzorgt de plantjes op zijn terras alvast als de 
beste. Ze maken zijn terras extra mooi! 

  Je planten en bloemen onderhouden? 
  Denk dan zeker hieraan:

• Zorg dat je planten in stevige potten staan of hangen op 
je terras of tuin. Zo kunnen ze niet omvallen bij sterke wind.

• Maai het gras om de twee weken. 
• Snoei een haag twee keer per jaar.
• Geef je planten genoeg water, zeker als het een tijdje niet 

regent. Heb je een terras? Wees dan voorzichtig als je je 
planten water geeft. Je onderbuur wil geen douche!

86

CHOKRI MAHASSINE 

EN ERHAN DEMIRCI
‘Zorg voor een gezonde mix: 

een sociale woonwijk waar 

zowel gezinnen, alleenstaanden 

als ouderen samenleven. 

Divers in leeftijd, maar ook 

divers in nationaliteit.’

Polit_VVH_inside DEF.indd   86
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GROENE 
Je voelt het kriebelen… de lente is er! Heel wat huurders 
zorgen voor een groen plekje op hun terras of maken hun tuin 
in orde om van de buitenlucht te genieten.
Huurder Carlo verzorgt de plantjes op zijn terras alvast als de 
beste. Ze maken zijn terras extra mooi! 

  Je planten en bloemen onderhouden? 
  Denk dan zeker hieraan:

• 

• 
• 
• 
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WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 
WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 
WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 
WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 
WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 
WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 
WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 
WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 
WAT VIND JE VAN ONZE NIEUWSBRIEF? 

LAAT VAN JE HOREN!LAAT VAN JE HOREN!LAAT VAN JE HOREN!LAAT VAN JE HOREN!LAAT VAN JE HOREN!LAAT VAN JE HOREN!LAAT VAN JE HOREN!LAAT VAN JE HOREN!LAAT VAN JE HOREN!

Vind je het fi jn om een papieren nieuwsbrief 
van Nieuw Dak te ontvangen?

        Ja  Nee

Kreeg je zin om de nieuwsbrief te bekijken 
of lezen?

        Ja  Nee

Hoe vind je de opmaak van de nieuwsbrief 
(kleuren, foto’s, vormgeving, …)?
Omcirkel je score 
(1 = niet goed, 5 = zeer goed)

1     2     3     4     5

Opmerkingen:

Is de tekst duidelijk? Kan je het goed lezen?
Omcirkel je score 
(1 = niet goed, 5 = zeer goed)

1     2     3     4     5

Opmerkingen:

Wat vind je goed aan de nieuwsbrief?

Wat zou je de volgende keer graag 
willen zien in de nieuwsbrief?

1 4

2

53
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        Ja  Nee        Ja  Nee

        Ja  Nee        Ja  Nee

        Ja  Nee        Ja  Nee

        Ja  Nee        Ja  Nee

ENQUÊTE!

Het ingevulde formulier kan je 
uitknippen en bezorgen aan 
Nieuw Dak t.a.v. 
Nieuwsbriefenquête 
Grotestraat 65 - 3600 Genk. 

Steek het formulier in onze 
brievenbus, stuur het op met 
de post, of breng het binnen op 
onze vrije openingsdag op
dinsdag namiddag.  

Online invullen? 
Dat kan! Surf naar 
www.nieuwdak.be/enquete
en laat ons meteen jouw mening 
weten. 

Nieuw Dak
Grotestraat 65
3600 Genk

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

en laat ons meteen jouw mening 

BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! 
WE HOREN WE HOREN WE HOREN WE HOREN WE HOREN WE HOREN 
GRAAG VAN JE!
GRAAG VAN JE!
GRAAG VAN JE!


