PERSTEKST
GEMEENTEN BORNEM, PUURS EN SINT-AMANDS GEVEN STARTSCHOT VOOR HET WOONLOKET
Op maandag 6 november 2017 gaven de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands het startschot
voor het 'WOONLOKET', een nieuwe dienstverlening rond wonen. Deze dienstverlening, in
samenwerking met IGEMO, past binnen het nieuwe intergemeentelijke project 'Wonen in KleinBrabant'. Inwoners kunnen elke maandagvoormiddag in één van de deelnemende gemeenten terecht
in het Woonloket. Schepenen Tom Van Bel, Alex Goethals en Heiko Van Muylder huldigden vandaag
samen het Woonloket in en verwelkomden de eerste bezoekers van het gloednieuwe Woonloket.
Op 1 juli 2017 startten de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands, in samenwerking met IGEMO, met
een nieuw intergemeentelijk project ‘Wonen in Klein-Brabant’. Het Woonloket, een eerste initiatief binnen het
nieuwe project, biedt inwoners van de drie gemeenten informatie, advies en begeleiding bij vragen of
problemen rond wonen en huisvesting. Dit gaat verder dan het ter beschikking stellen van informatie via
folders en brochures. Verschillende aanvraagformulieren liggen klaar en worden op vraag overlopen met de
klant. De betrokkene staat er centraal.
Het Woonloket werkt samen met sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, de
huurdersbond, het OCMW en andere welzijnsdiensten. Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn:
-

premies en regelgeving;
huren en verhuren;
de Vlaamse Wooncode en het conformiteitattest;
het energieprestatiecertificaat;
sociale woning en sociale lening;
leegstaande woningen;
duurzaam, ecologisch en energievriendelijk wonen;
…

Met het Woonloket bundelen Bornem, Puurs en Sint-Amands hun krachten. Zo kan je als inwoner terecht in
de 3 gemeenten en krijg je beter gespecialiseerde hulp aangeboden. Inwoners met woonvragen kunnen elke
maandagvoormiddag terecht in één van de deelnemende gemeenten. Lukt het niet om langs te komen op
maandagvoormiddag? Dan kan je ook terecht op afspraak of stel gerust je vraag via telefoon of e-mail.
Je vindt het Woonloket op volgende locaties en momenten:
•
•
•

Gemeentehuis BORNEM - Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
1e maandag van de maand van 9 uur tot 12 uur
Gemeentehuis PUURS - Hoogstraat 29, 2870 Puurs
2e maandag van de maand van 9 uur tot 12 uur
Gemeentehuis SINT-AMANDS - Livien van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
3e maandag van de maand van 9 uur tot 12 uur

Voor meer info kan je terecht op www.igemo.be/woonloket. Je vindt er ook het complete overzicht van
loketmomenten in de drie gemeenten. Stel je liever je vraag via e-mail? Dan kan dat via
woonloket@igemo.be. Ook telefonisch is het Woonloket bereikbaar via 015 28 60 28.
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