Regionaal Sociaal VerhuurKantoor
Westkust & Veurne-Diksmuide
vzw

Canadalaan 39
8620 NIEUWPOORT
T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08

Nieuwpoort , 17/10/2022
BETREFT:

één weg naar je sociale woning/woonpartner – wat verandert er voor jou?

Beste,
In de komende jaren slaan de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in
Vlaanderen de handen in elkaar om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er
in elke gemeente/stad slechts één woonmaatschappij aan het werk zal zijn.
Verspreid over heel Vlaanderen komen er in het totaal 42 regionale woonmaatschappijen. RSVK Westkust
& RSVK Veurne-Diksmuide zullen samen met Sociale Huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee één
woonmaatschappij vormen die werkzaam zal zijn binnen de regio De Panne – Koksijde – Nieuwpoort en
Veurne – Diksmuide – Houthulst – Kortemark – Koekelare – Alveringem & Lo-Reninge. De gemeente
Middelkerke zal aansluiten bij woonmaatschappij Middenkust.
Het doel van deze samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt
mogelijk te maken.
Goed om te weten is dat er op vandaag eigenlijk nog niet veel verandert voor u. Het is wel zo dat het
Sociaal VerhuurKantoor op 14 NOVEMBER 2022 reeds verhuist naar een nieuwe locatie, nl. het bestaand
kantoorgebouw van Woonmaatschappij Ijzer en Zee te Brugse Steenweg 2 in 8630 VEURNE. De
komende periode worden de verschillende diensten op elkaar afgestemd, maar voorlopig blijven we
telefonisch en per mail bereikbaar via onze gekende coördinaten. Alle briefwisseling mag vanaf
14/11/2022 reeds gericht worden naar ons nieuw adres, maar de post wordt voorlopig ook nog opgehaald
en/of automatisch doorgestuurd. U bent uiteraard alvast ook steeds welkom op onze nieuwe locatie, maar
we vragen u om desgewenst een afspraak in te plannen.
We houden u sowieso verder op de hoogte hieromtrent.

OPENINGSUREN KANTOOR: MA-VRIJ van 9u tot 12 u & 13 u tot 16 u
TELEFONISCHE PERMANENTIE: iedere werkdag van 8u30 tot 12u30

