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Welkom!
Je huurt nu bij 
stek92.
Vanaf 1 januari 2023 huur je niet langer bij De Volkswoningen, 
Volkswelzijn, Hulp in Woningnood of SVK Woonaksent. Vanaf nu 
maak jij deel uit van onze nieuwe woonmaatschappij: stek92. 

Nu vraag jij je waarschijnlijk af wat er verandert. Wel, in principe 
niet zoveel. Op papier huur je nu van stek92 en niet langer van je 
voormalige woonmaatschappij. 

Daarnaast verandert ook het onthaal dat we vanaf 1 februari 
centraliseren in het contactpunt Dendermonde in de Serbosstraat 2 
bus 16. 

Maar ook in de contactpunten Aalst (Kanunnik Colinetstraat 15  
bus 4) en Berlare (Gaver 70) blijven we jullie graag ontvangen.

Benieuwd wat er nog allemaal verandert  
voor jouw gemeente? Blader door naar p.14

Hu? Een nieuwe woonmaatschappij? 
Sommigen onder jullie lazen er ongetwijfeld al over in de krant: de Vlaamse Regering 
besliste dat er vanaf 2023 in elke gemeente of stad nog maar één organisatie zal zijn die 
sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt.

Dat biedt volgens de Vlaamse Regering voordelen voor iedereen: voor huurders, voor de 
steden en gemeenten én de woonmaatschappij. Een kandidaat hoeft zich immers maar 
één keer in te schrijven, er is maar één wachtlijst en één centraal aanspreekpunt.de
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Beste huurder,
Eén centraal nummer  
voor al jouw vragen

Colofon

‘De Opsteker’ is het bewonersmagazine  
van woonmaatschappij stek92 en  
verschijnt 3 maal per jaar. 

V.U. Piet Pauwels -  
Pijnderslaan 2 - 9200 Dendermonde 
Vormgeving: omygod.be

stek92 bv | Pijnderslaan 2, 9200 Dendermonde 
Tel.: 052 22 14 43 (algemeen) 
E-mail: info@stek92.be (algemeen)

Wie ons deze maand telefonisch contacteerde, 
merkte het al: stek92 gebruikt een centraal telefoon-
systeem. Wij leggen het principe graag uit.

Onze servicedeskmedewerkers bemannen permanent 
het callcenter. Als er verschillende oproepen tegelijk 
binnenkomen, wordt jouw telefoontje in een wachtrij 
gezet. Een computerstem geeft je een volgnummer, 
dat aangeeft op de hoeveelste plaats je staat in de 
wachtrij. Je kunt vervolgens kiezen om te wachten of 
om zelf later terug te bellen.

De servicedeskmedewerker noteert kort jouw bood-
schap en die wordt op dat moment onmiddellijk 
zichtbaar voor de bevoegde dienst.

Een medewerker van de dienst die jij zoekt, belt je 
tijdens de werkweek binnen de 24 uur terug om je 
boodschap te bespreken.

Stel dat je per toeval de juiste contactpersoon voor 
jouw vraag meteen aan de lijn krijgt, zal ook die jouw 
boodschap noteren en later terugbellen met meer 
informatie. Zo houden we de inkomende gesprekken 
kort en hoeven andere bellers niet lang te wachten.

De rechtstreekse telefoonnummers zijn niet  
langer in gebruik. Je kunt ze dus best meteen schrap-
pen. Bel je daar toch nog naar? Dan word je doorge-
schakeld naar het algemene nummer.

Ook kan je niet meer rechtstreeks bellen naar een 
specifiek kantoor. Via het algemene telefoonnum-
mer zal je een medewerker aan de lijn krijgen die je 
boodschap bezorgt aan de juiste contactpersoon, in 
het gepaste kantoor.

RIO - Reglement van Inwendige Orde

Onderdeel van het huurcontract

De nieuwe RIO
Het nieuwe Reglement van Inwendige Orde - kortweg RIO - 
is een feit. Deze versie van het reglement vervangt integraal 
de vorige versie. De RIO geeft een overzicht van de rechten en 
plichten van de huurder én van stek92.

De RIO maakt deel uit van je huurovereenkomst. Het is dus 
noodzakelijk om dit goed te bewaren.

We raden je ook aan om deze brochure vooraf te raadplegen 
als je technische problemen doorgeeft aan onze diensten. Zo 
kan je inschatten of je na de werken de factuur moet betalen. 
Als huurder heb je soms vragen in verband met jouw woning. De 
RIO geeft het antwoord!

Sinds 1 januari 2023 is woonmaatschappij stek92  
dé dienstverlener bij uitstek voor wie sociaal wil huren, 
kopen of verhuren in Dendermonde, Berlare, Buggen-
hout en Lebbeke. In deze eerste editie van ons nieuw 
bewonersmagazine, de Opsteker, kan je lezen hoe de 
woonmaatschappij stek92 vorm kreeg.

De woonmaatschappij stek92 zal met zijn 12 bestuurders  
en 45 personeelsleden in totaal 4.000 sociale woningen  
beheren. Wie die bestuurders en personeelsleden zijn, 
kan je vinden in deze Opsteker.

De bedoeling is dat één woonmaatschappij in een 
groter gebied de efficiëntie van de huisvestingssector  
verhoogt. Eén maatschappij is ook duidelijker voor 
(kandidaat-)huurders, kopers en verhuurders. 

Je vraagt je misschien af hoe we op de naam 'stek92' 
zijn gekomen. De naam 'stek92' haalden wij niet  
willekeurig uit het woordenboek. Een 'stek' betekent 
een afgesneden tak waar een nieuwe plant uit groeit, 
een uitgekozen plek én een woonplaats of thuis van  
iemand. De '92' staat voor de begincijfers van de post-
codes van vier gemeenten.

De geboorte van stek92 betekent dat je niet langer  
huurt bij de sociale huisvestingsmaatschappijen  
De Volkswoningen, Volkswelzijn en Hulp in Woning-
nood, dat je niet langer bij SBK-Dendermonde moet 
zijn voor de aankoop van een sociale koopwoning en 
dat je voor het huren of verhuren van sociale woningen 
niet langer bij het sociaal verhuurkantoor Woonaksent 
moet aankloppen. 

Belangrijk is dat er voor de bestaande huurders 
zelf weinig verandert. Wat er verandert in onze 
dienstverlening voor jou als huurder en vanaf  
wanneer de verandering start, leggen we duidelijk uit 
in deze Opsteker. Ook vind je hier meer informatie 
over de adressen van onze loketten en wanneer je er 
terecht kan. We lichten jullie ook in over de organisatie  
van onze telefooncentrale en over het eengemaakte 
Reglement van Inwendige Orde, dat je integraal bij de 
Opsteker kan vinden.

Onze Parti-Bus, waarbij “Parti” de afkorting is van 
“Participatie”, zal onze dienstverlening dichter bij 
jullie brengen. In deze Opsteker kunnen jullie lezen  
wanneer de Parti-Bus binnenkort bij jullie te vinden is 
en waarvoor je er terecht kan. 

De huurders in Aalst, Lede en Waasmunster hebben 
misschien al gehoord dat wij de komende tijd gelei-
delijk aan de woningen en dus ook de huurcontracten 
zullen overdragen aan de woonmaatschappijen die in 
die gemeenten worden opgericht. Zodra wij daarover 
meer nieuws hebben, zullen onze huurders de eerste zijn 
om dat nieuws te horen. Tot aan de overdracht blijven  
wij onze diensten leveren. Wij laten onze huurders 
niet in de steek en zullen tot de laatste dag onze plicht  
vervullen.

Voor verdere vragen en voor meer informatie, kan je 
steeds terecht op onze website stek92.be. Een e-mail 
kan je sturen naar info@stek92.be en telefonisch kan 
je ons bereiken op het nummer 052 22 14 43.

Met vriendelijke groeten

Jan Pauwels 
Voozitter

Onze nieuwe website al bezocht?
Op stek92.be vind je alle informatie over jouw woon-
maatschappij, kan je technische defecten melden of 
je wijkactiviteit promoten en zoveel meer. Kortom, een 
bezoekje waard!

stek92 is elke werkdag van 9 tot 12 uur 
en van 13 tot 16 uur bereikbaar op het 
centrale nummer:

052 22 14 43
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Hoera!  
Stek92 is geboren.
Op zaterdag 10 december 2022 was het eindelijk zo ver. Stek92 zag het 
levenslicht als nieuwe, centrale woonmaatschappij voor Dendermonde, 
Berlare, Buggenhout en Lebbeke. Hierperdepiep, hoera!

Personeelsleden Lieve Van Cauteren en Debbie van Bastelaere

Stek92 is een feit en vormt vanaf nu de thuishaven voor 
alle huurders van De Volkswoningen, Volkswelzijn, 
Hulp in Woningnood, SBK en SVK Woonaksent.

Dat wil zeggen dat ons werkingsgebied zich nu uit-
strekt van Dendermonde tot Buggenhout, Berlare en 
Lebbeke. Op dit moment behoren ook Waasmunster, 
Aalst en Lede nog tot onze stek92-familie. Dat blijft 
zo, tot de fusie van hun nieuwe woonmaatschappij 
rond is en de overdracht kan plaatsvinden.

Stek92 telt nu 45 gedreven personeelsleden die  
samen werken aan betaalbaar en kwalitatief  
wonen, elke dag opnieuw. Zij vormen het aanspreek-
punt voor de huurders die zich in één van onze 4.000 
sociale huurwoningen bevinden.

Piet Buyse, burgemeester van 
Dendermonde

Wouter Van der Vurst, algemeen directeur van de stad Dendermonde, 

Hilde Raman, ondervoorzitter, Jan Pauwels, voorzitter

Hugo Verstraete, voormalig voorzitter 

Hulp in Woningnood

Toon De Boeck, voormalig voorzitter 
SBK Dendermonde

Hilde Raman, ondervoorzitter en  
Jan Pauwels, voorzitter

De naam stek92 staat voor
Een 'stek' betekent een afgesneden tak waar een nieuwe plant uit groeit, een uitgekozen 
plek én een woonplaats of thuis van iemand. De '92' staat voor de gemeenschappelijke 
begincijfers van de postcode van Berlare, Buggenhout, Dendermonde en Lebbeke.de
 O

ps
te

ke
r  

|  
ja

nu
ar

i 2
02

3

6 7



Leden van het bestuursorgaan en de directie

9

4

5

1. Jan Pauwels 
voorzitter en vertegenwoordiger stad 
Dendermonde

2. Hilde Raman 
ondervoorzitter en vertegenwoordiger stad 
Dendermonde

3. Hugo Verstraete 
ondervoorzitter en vertegenwoordiger 
gemeente Berlare

4. Ellen Cami  
vertegenwoordiger gemeente Lebbeke

5. Bart Claes 
vertegenwoordiger stad Dendermonde

6. Toon De Boeck 
vertegenwoordiger stad Dendermonde

7. Karen De Ridder 
vertegenwoordiger stad Dendermonde

8. Peter Huyck 
vertegenwoordiger gemeente Lebbeke

9. Carine Meyers 
vertegenwoordiger gemeente Berlare

10. Pascal Putteman 
vertegenwoordiger stad Dendermonde

11. Beatrix Van den Broeck 
vertegenwoordiger gemeente Buggenhout

12. Dirk Van Mulders 
vertegenwoordiger gemeente Buggenhout

Nieuwe samenstelling 
bestuursorgaan
De fusie tot stek92 laat ook een nieuwe 
wind waaien door het bestuursorgaan.

Wat doet het bestuursorgaan?
Het bestuursorgaan vormt een belangrijk 
orgaan binnen stek92. Alle leden werken  
samen om de belangen van jou als huurder te 
vertalen in beleidslijnen. 

Het bestuursorgaan bestaat uit vertegen-
woordigers van verschillende steden en  
gemeenten, die erop toezien dat de werking 
van stek92 volgens het beleid wordt uitgevoerd.
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Leden van het dagelijks bestuur
1. Jan Pauwels

2. Hilde Raman

3. Hugo Verstraete

4. Piet Pauwels 
algemeen directeur

5. Carine Verhelst 
directeur organisatie

6. Karolien Sercu 
directeur financiën

7. Marie-Paule Hiel 
directeur onroerende transacties

8. Ivo Blancke 
adjunct-directeur

1.

2.

3.

13.

14.

15.

16.
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Wie is wie?
Maak kennis met onze medewerkers

Een geëngageerd, sterk en ervaren team vormt de basis van elke 
succesonderneming. Dat is bij stek92 niet anders. Onze medewerkers 
vormen de vruchtbare grond waardoor stek92 kan blijven groeien.

Sociaal werk

Floris  
Verstuyft

Veerle Pauwels 
diensthoofd

Els  
De Coster

Dieter  
Luypaert

Debbie  
Van Bastelaere

Gino 
Cappendyck

Verhuur

Peggy Cami Melissa Bousard

Ilse Van Haut
Els Sanders 
diensthoofd

Margot Smet

Lieve  
Van Cauteren

Katrien Coppens

Projecten

Marc 
D'hollander

Ramses Wouters 
diensthoofd

Koenraad 
De Winter

Saskia 
de Grave

Secretariaat  
en communicatie

Els De Wael 
diensthoofd

Anke De 
Blieck

Sabrina  
Buerms

Onroerende  
transacties

Kurt  
Standaert

Inhuuractiviteiten

Bert Dult 
diensthoofd

Boekhouding 

Kristel Donny

Christine Moens 
diensthoofd

Tatyana  
Van Hedent

Nancy Defossez

Carine Verhelst 
directeur  
organisatie

Directie

Marie-Paule Hiel 
directeur onroe-
rende transacties

Piet Pauwels 
algemeen directeur 

Karolien Sercu 
directeur financiën

Ivo Blancke 
adjunct-directeur

Technisch

Tineke Rodts

Valerie De Gussem

Annick Naudts 
diensthoofd

Janna Van Biesen

Johan 
Van de Voorde

Christel Baele 
diensthoofd

Eddy Steels

David 
Bellemans

Didier  
De Meulemeester

PeterReyns

Christine  
De Vleeschauwer

Carine  
De Vleeschauwer
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Lebbeke

Lede

Waasmunster

DendermondeBerlare

Buggenhout

Aalst

Door de samenvloeiing van de verschillende huisvestings-
maatschappijen, is stek92 vandaag actief in 7 gemeenten.

Aalst, Lede en Waasmunster blijven daar deel van uitmaken,  
tot de overdracht van de woningen aan de andere  
woonmaatschappijen volledig afgerond is.

Volkswelzijn 
Volkswelzijn werd gesticht op 20 maart 1923 als  
sociale bouwmaatschappij door de Nationale 
Maatschappij voor Huisvesting. In 2000 werd over-
gegaan tot de fusie met bouwmaatschappij ´Geluk 
in ons huis´ uit Baasrode.

Woonaksent 
De vereniging ontstond in 1994 uit de schoot van 
de VZW AWD, het steunpunt opbouwwerk uit de  
regio Dendermonde. Eind 1998 werd de naam van 
de vereniging omgevormd tot 'VZW Woonaksent,  
Platform Sociale Verhuurkantoren Regio  
Dendermonde'. 

SBK Dendermonde 
De Nationale Landmaatschappij (NLM) werd  
opgericht in 1935 en daarmee werd de aanzet  
gegeven om sociale woonorganisaties op te richten 
die uitsluitend “kleine landeigendommen” zouden 
oprichten.

In 1937 werd de “Gewestelijke Maatschappij voor 
den kleinen Landeigendom van het arrondissement 
Dendermonde” opgericht.

De Volkswoningen 
De Volkswoningen is ontstaan uit een fusie van 
Huisvesting Gewest Aalst (opgericht in 1920) en 
de Dendermondse Volkswoningen (opgericht in 
1928). De Volkswoningen beheerde tot voor de 
fusie ongeveer 1.800 sociale woningen in Aalst, 
Dendermonde, Lebbeke, Lede en Waasmunster.

foto's toevoegen van in de wijken

Een korte terugblik...
Sociale huisvesting in Vlaanderen
Sociale woningbouw vindt haar oorsprong in de 19e 
eeuw, toen de erbarmelijke woonomstandigheden 
er in de Belgische grootsteden, maar ook in andere 
landen, voor zorgden dat er een eerste nationale wet 
over arbeidshuisvesting kwam.

Het was Hector Denis die in 1886 een Nationale  
Maatschappij voor Goedkope Woningen wou  
oprichten. Die zou dan, onafhankelijk van privégeld, 
sociale huurwoningen voor arbeiders financieren. 
Het zou echter nog tot na de Eerste Wereldoorlog 
duren, vooraleer er een echte doorbraak kwam op 
gebied van sociale huisvesting. 

De Nationale Maatschappij voor  
Goedkope Woningen en 
Woonvertrekken
Op 11 oktober 1919 ontstond er een wet die de  
oprichting regelde van de Nationale Maatschappij  
voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken 
(NMGWW). Die maatschappij ondersteunde de 
bouw van goedkope huurwoningen voor gezinnen  
met lage inkomens. In 1925 telde België al 263  
sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat aantal 
bleef maar stijgen, waardoor ons kleine land in de 
jaren zestig wel 325 woonmaatschappijen telde. 

Dat waren er te veel, waardoor er beslist werd  
lokale maatschappijen te fusioneren tot regionale  
woonmaatschappijen. 

Hulp in Woningnood 1922 
Hulp in Woningnood is een sociale huisvestings-
maatschappij die sociale woningen verhuurt in  
Berlare, Overmere, Schoonaarde en Uitbergen. 

Waar zijn  
we nu actief?

De historiek
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De belangrijkste verandering is dat je vanaf 1 januari 2023 huurder  
bent van stek92 en niet langer van Volkswelzijn, Hulp in Woning-
nood, De Volkswoningen en SVK Woonaksent. Verder verandert 
er voor jouw huurcontract niet veel. Als sociale huurder van stek92 
kan je gewoon in jouw sociale woning blijven wonen en blijft je 
huurcontract verder lopen. 

Ik woon in Dendermonde,  
Buggenhout, Lebbeke of Berlare...  
wat verandert er?

Ik woon in Aalst,  
Lede of Waasmunster...  
wat verandert er?

Wat met  
lopende mutaties?
Heb je een lopende omwisselings -
aanvraag? Dan blijft jouw dossier  
behouden.

Mogelijks heeft jouw dossier wel een gewij-
zigd inschrijvingsnummer. Daarvan word 
je persoonlijk op de hoogte gebracht in  
januari 2023. Je krijgt dan ook de kans om de 
keuzes van woonst uit te breiden. 

Had je bij Volkswelzijn en/of Hulp in Woning-
nood en/of De Volkswoningen een aanvraag 
voor een sociale woning of omwisseling  
lopende? Dan behoud je de oudste inschrij-
vingsdatum.

Betalen van de huur
Het oude rekeningnummer van de voormalige 
woonmaatschappij blijft bestaan. Het blijft dus  
mogelijk om op dat rekeningnummer de huur te blij-
ven storten. 

Alle nieuwe huurders zullen vanaf 1 januari 2023 
hun huur kunnen storten op het rekeningnummer  
BE07 7835 0850 5066.

Enkele praktische zaken

Vanaf 1 februari 2023 centraliseren we het onthaal in 
onze contactpunten in de Serbosstraat 2/16 in Den-
dermonde en Gaver 70 in Berlare. Ook het onthaal 
in de Kanunnik Colinetstraat 15/4 in Aalst blijft open. 
Het voormalige kantoor van De Volkswoningen in de 
Pijnderslaan 2 zal vanaf dan uitsluitend dienen voor 
interne en administratieve diensten.

Openingsuren contactpunten: • Dendermonde: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 
uur • Aalst: dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur • Berlare: dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur

Technisch probleem?
Bezorg ons een beschrijving van jouw probleem en 
wij geven het probleem dan door aan de juiste aan-
nemer of vakman. Die neemt op zijn beurt zo snel 
mogelijk contact met jullie op.

4 manieren om een technisch probleem te melden:

 • Telefonisch 052 22 14 43 • Via e-mail technisch@stek92.be • Via het meldingsformulier  
op stek92.be/contact

Huur betalen via domiciliëring

Betaalde jij de huur aan jouw voormalige 
woonmaatschappij via een domiciliëring? 
Dan hoef jij helemaal niets te ondernemen. 
Wij doen het nodige. 

Net zoals vorige jaren, geeft ook stek92 
de voorkeur aan betalingen van de huur 
via domiciliëring. Dat is voordelig, zowel 
voor jou als voor ons. Alle huurders die een  
domiciliëringsopdracht lopende hebben of 
een opdracht in de loop van 2023 aanvragen,  
ontvangen een groen geschenk, nl. een  
besparende ledlamp.

Wil je graag overstappen op een domicilië-
ring? Kom dan gerust eens langs op kantoor 
of in de Parti-bus en breng jouw bankkaart 
en identiteitskaart mee. We brengen dan 
jouw domiciliëringsopdracht direct in orde 
vanaf de daarop volgende maand.

Huur betalen via bestendige opdracht

Betaal je je huur via een bestendige opdracht? 
Dan moet je het OGM-nummer aanpassen 
bij je volgende betaling. Dat OGM-nummer 
vind je op de huurprijsberekingen, links onder  
'gestructureerde mededeling'. 

Lebbeke

DendermondeBerlare

Buggenhout

Lede

Waasmunster

Aalst

Een tijdelijke overstap naar stek92 

Voor jou gelden dezelfde veranderingen als voor 
de inwoners van Dendermonde, Buggenhout, 
Lebbeke of Berlare. Het enige verschil is dat stek92 
voor jou slechts een tijdelijke thuishaven vormt, 
tot de overdracht van de woningen aan de andere 
woonmaatschappijen volledig afgerond is.

Kantoren in Aalst, Lede en Waasmunster

In Aalst, Lede en Waasmunster blijven we actief 
tot de overdracht van de woningen aan de andere 
woonmaatschappijen volledig afgerond is.

Kan ik met zekerheid in mijn huurwoning 
blijven? 

Ja! Hoe dan ook blijft de woonzekerheid voor jou als 
huurder gegarandeerd. Als jouw stad of gemeente 
in de toekomst niet meer tot ons werkingsgebied 
behoort, zetten we het huurcontract gewoon over 
naar een andere woonmaatschappij.

Uiteraard informeren we je op dat moment via een 
persoonlijke brief.

Wat als ik vragen heb?

Bel naar 052 22 14 43. Je kan ons ook bereiken  
via mail op verhuur@stek92.be. Op dat  
e-mailadres kan je terecht met al jouw vragen 
rond huurprijs, gezinswijzigingen, opzeggen, 
afrekening borgen, omwisselingsaanvragen 
enzovoort.
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De Parti-Bus  
komt naar je toe! 

Er leeft wat in onze wijken!

Met de Parti-Bus, waarbij ‘Parti’ de afkorting is van  
‘Participatie’, willen we de afstand met de wijken  
verkleinen door regelmatig iedere wijk te bezoeken. We 
willen zo een aanspreekpunt vormen voor alle huurders.

De Parti-Bus vormt in de eerste plaats een mobiel onthaal, 
waar je terecht kan voor een gesprek om ideeën, voorstel-
len en bezorgdheden te delen. Het vormt dus een verlengde 
van de balie en een ontmoetingsplek in de wijk. 

Geïnteresseerd? 

Dan kan je steeds een mailtje sturen met jouw idee 
naar parti-bus@stek92.be of bellen naar de dienst 
sociale werking op het nummer 052 22 14 43. 

Hopelijk tot snel!

Meld je wijkactiviteit online
Wil je ook jouw wijkactiviteit in De Opsteker en op onze website zien?  
Meld dan vanaf nu gemakkelijk en snel jouw wijkactiviteit aan via onze website! 
Surf naar https://stek92.be/wijkactiviteiten/wijkactiviteit-aanmelden/ of 
scan de QR-code.


