Lege huizen?

DE ARK vernieuwt vele buurten. We renoveren dan woningen of er komt nieuwbouw.
Dit zijn altijd grote werken die lang duren. Omdat wij ons voorbereiden op de werken, staan er
onvermijdelijk huizen leeg voor een langere tijd. Je mag er niet meer wonen, maar je kan er wel een sociale
of culturele activiteit doen. Graag zelfs!
Een activiteit geeft iets extra aan de buurt. Buurtbewoners krijgen de kans om nieuwe interessante dingen
te ontdekken. Er ontstaat een fijne wisselwerking. Zo brengen we samen leven in de buurt.
Heb je dus een ruimte nodig voor een hobby?
Ken je een vereniging die een plek zoekt?
Of heb je een ander idee voor een leegstaande woning of de buurt?
Hoor bij ons waar er woningen leeg staan.

versie 2020

• gedrukt op 100% postconsumptie gerecycleerd papier – V.U. Peter Vanommeslaeghe

Mail: socialedienst@arkwonen.be of bel op 014 40 11 05.

WAT BIEDEN WE JOU:
• Een leegstaand huis voor een bepaalde tijd
• Hulp van DE ARK om samen te werken met de buurtbewoners
• Een gebruiksovereenkomst die je altijd kan opzeggen (opzegtermijn van 1 maand)

DIT VRAGEN WIJ:
• Organiseer een activiteit die fijn is voor de buurt.
• Samenwerken met buurtbewoners moedigen we aan. In elke straat zitten talenten verborgen!
• Onderhoud de woning netjes.
Beheer de woning ‘als een goede huisvader’.
• Sluit een brandverzekering af voor de inboedel (het gebouw is verzekerd door DE ARK).
• Sluit een contract af met een leverancier voor energie en water. Het verbruik betaal je zelf.

WAT KAN ER NIET:
• Je mag niet wonen of blijven slapen in dit huis.
• Je mag geen handel drijven in het pand, in welke vorm dan ook.

Samen werken we aan een fijne buurt, graag tot gauw!
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