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Muizen 
Er worden muizen gesignaleerd in de Frans de Vriendtstraat, de 

Bert Velacktstraat en de Luisebeklaar. 

Wat moet je doen? 

Er wonen meer ratten en muizen in Antwerpen dan mensen, ze 

horen erbij. Toch hebben we ze liever niet in onze woning. 

Zorg dat muizen en ratten geen eten vinden bij je thuis of in je 

buurt!  

• Hou je appartement proper. 

•  Bewaar je afval in een gesloten vuilbak. 

• Maak geen stortplaats van je terras en dek afval af! 

Heb je muizen in je appartement? 

• Plaats muizenvalletjes en vergif. 

• Ligt De Ideale Woning in. 

(pieter.engels@deidealewoning.be) 

Wat doet De Ideale Woning? 

Muizen in de gebouwen zijn in eerste instantie de 

verantwoordelijkheid van de bewoners. Neem zelf de nodige 

maatregelen! 

Wanneer we verschillende meldingen binnenkrijgen kunnen we 

een gespecialiseerde firma inschakelen. Zij doen een 

onderzoek naar de oorzaak en bestrijden de diertjes. Let wel, 

indien blijkt dat de oorzaak bij bewoners ligt (bijvoorbeeld door 

afval op het terras) worden de kosten aangerekend. 

Meldingen van ratten en muizen buiten het gebouw geven we 

door aan de Stad. Zij bestrijden de diertjes op het openbaar 

domein. In de Frans de Vriendtstraat plaatste de rattenvanger 

reeds verschillende rattenvallen.  

Grofvuil 
Vele bewoners hebben geen vervoer om grofvuil 

(oude kasten, matrassen, stoelen, …) naar het 

containerpark te brengen. De ophaaldienst van 

de stad is hiervoor een oplossing. Heb je oude 

meubels of toestellen? Bel naar  03 22 11 333. 

 

 

 

Daarnaast bekijken we met de satellietgroep of 

we een inzamelactie voor grofvuil kunnen 

organiseren.  

April 2017 

Poetsen 
Bewoners staan zelf in voor het poetsen van hun 

gang. Ze spreken dit onderling af met hun buren. 

Dit verloopt niet overal even vlot. We bekijken 

met de satellietgroep hoe we de poetsafspraken 

voor iedereen kunnen opfrissen. 

De ‘algemene delen’ worden 

 gepoetst door De Ideale Woning. 

 Wekelijks worden de  

inkomhal en de liften  

gepoetst. De traphallen 

 en bergingen worden  

maandelijks uitgekeerd. Klachten kan je 

doorgeven aan De Ideale Woning 

(pieter.engels@deidealewoning.be) 

Bewoners, De Ideale Woning en Samenleven zaten 20 april 

een eerste keer samen om te bekijken hoe we kunnen 

werken aan een properdere wijk en gebouwen.  

In eerste instantie lijstten we de knelpunten op die 

bewoners na aan het hart liggen. We gaven ook reeds een 

aanzet tot mogelijke oplossingen. 

We houden jullie graag op de hoogte van wat we bespraken. 

 



 

 

 

 

 

 

Volgende bijeenkomst 
Omdat een propere wijk de verantwoordelijkheid is van iedereen (De Ideale 

Woning én de bewoners) doen we graag beroep op jullie expertise als 

bewoner. Bewoners weten immer het best wat een goed loopt en wat er 

beter kan. 

Vind je een propere wijk belangrijk? Wil je graag een steentje 

bijdragen in woord of in daad? Dan ben je welkom op onze 

volgende bijeenkomst: donderdag 8 juni om 13.30 uur 

in het bewonerslokaaltje (Bert Verlacktstraat 3) 

Reclame  
op brievenbussen 
De reclamebezorgers laten hun reclamefolders 

achter op de brievenbussen in plaats van ze te 

bussen.  

Bewoners nemen niet al hun post mee naar 

boven maar laten deze achter in de inkomhal.  

Dit zorgt voor papieroverlast en is 

brandgevaarlijk. 

Wat doen wij? 

De Ideale Woning schrijft de reclamebezorgers 

aan en vraagt hen alle folders te bussen. 

We bekijken : 

• of we verhoogde controles wenselijk 

zijn 

• of technische ingrepen wenselijk en 

mogelijk zijn 

Wat doen bewoners? 

We vragen iedereen al zijn post mee naar boven 

te nemen. 

Kleef een ‘geen reclame-sticker’ op je bus 

Meldingen over papier overlast steeds door  

geven aan De Ideale Woning 

(pieter.engels@deidealewoning.be). 

Bewoners die helpen de inkom papiervrij te 

houden mogen een seintje geven aan Veerle, 

Ellen of Pieter. We bekijken graag hoe we jullie 

kunnen ondersteunen. 

Kaartjes 
autoverkopers 
Verschillende ‘autoverkopers’ laten 

hun kaartjes achter op geparkeerde 

wagens. Dit is onaangenaam en zorgt 

voor sluikstort. 

Gooi de kaartjes in de vuilnisbak! 

Klachten kan je doorgeven aan de 

Stad. 

Sluikstort 
Meldt sluikstort (wat, waar en wanneer) steeds aan De Ideale 

Woning (pieter.engels@deidealewoning.be). Wij bekijken de 

camerabeelden, spreken sluikstorters aan en laten het 

sluikstort weghalen. Kosten zijn uiteraard voor de sluikstorters. 

Terrassen 
Er zijn verschillende klachten over vuile terrassen. Dit is 

onaangenaam, zorgt voor geurhinder en trekt ongedierte aan. 

Wat doen bewoners? 

Hou je terras proper. Bewaar afval in een afgesloten vuilbak. 

Gooi geen afval of etensresten over je terras! 

Wat doet De Ideale Woning? 

Ideale Woning plant terrascontroles. Bewoners met vuile 

terrassen zullen hierop aangesproken worden. 

Zwerfvuil 
Wat doen bewoners? 

Straatvrijwilligers Jan en Frank zetten zich in voor een propere 

wijk. Wekelijks doen zij hun ronde en ruimen het zwerfvuil rond 

de blokken op. 

Help hen een handje en gooi geen afval zomaar op straat. Wil 

je meer dan een handje helpen en ook straatvrijwilliger 

worden? Geef een seintje aan Ellen, Veerle of Pieter. Of spreek 

Jan en Frank eens aan. 

Zondag 7 mei is het Lentepoets. Samen met zo veel mogelijk 

bewoners maken we de wijk ‘lentefris’. Iedereen is van harte 

welkom. 
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