
IEDEREEN MEEE

Heb je andere vragen over wonen?
 Welzijnshuis: vragen over woonbegeleiding, informatie en advies, 

woonkwaliteit, hulp bij het zoeken naar een nieuwe woonst…

 Balie wonen, bouwen en ondernemen in het stadhuis: vragen over 

huisvestingspremies, woningkwaliteit, verwaarlozing, huren en verhuren…

Balie wonen, bouwen en ondernemen
Grote Markt 1, 

9100 Sint-Niklaas

� 03 778 32 40

� wonen@sint-niklaas.be 

� www.sint-niklaas.be

Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.30 uur

Dinsdag 8.30 - 12.30 uur en 13.30 – 19 uur *

Woensdag 8.30 - 12.30 uur en 13.30 – 16.30 uur

Donderdag 8.30 - 12.30 uur en 13.30 – 16.30 uur

Vrijdag  8.30 - 12.30 uur en 13.30 – 16.30 uur

* Van 16.30 tot 19 uur enkel op afspraak.

Meer informatie over gelijke kansen op de woonmarkt op 

www.sint-niklaas.be/iedereenmee

Welzijnshuis
Abingdonstraat 99, 

9100 Sint-Niklaas

� 03 778 66 66

� welzijnshuis@sint-niklaas.be

0800 12 800 
www.unia.be

OP ZOEK NAAR EEN HUURWONING
EN WERD JE SLACHTOFFER OF 

GETUIGE VAN DISCRIMINATIE OF RACISME? 

BLIJF ER NIET MEE ZITTEN. MELD HET!

VU Sofi e Heyrman, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas



DISCRI-
MINATIE

Heb je het gevoel dat je in je zoektocht naar een woning werd 

gediscrimineerd op basis van jouw geslacht, afkomst, gezondheidstoestand, 

fysieke mogelijkheden, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd of een andere 

discriminatiegrond? Of zag of hoorde je dat iemand anders werd 

gediscrimineerd? Blijf er niet mee zitten. Meld het!

 Bel Unia op het gratis nummer 0800 12 800  

of doe een online melding op melding.unia.be. Unia is een 

onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke 

kansen bevordert. Bij Unia kan je discriminatie en racisme op alle 
levensdomeinen melden. 

 Wil je graag hulp of langskomen om discriminatie op de huurmarkt 

te melden? Kom dan naar het Welzijnshuis:

 In het Welzijnshuis kan je discriminatie en racisme op de 

woonmarkt melden. Een maatschappelijk werker luistert naar jouw 

verhaal en maakt samen met jou de melding aan.  Als de melding 

is aangemaakt volgt Unia dit verder op en zoekt samen met jou 

naar een oplossing. 

 Maak steeds op voorhand een afspraak om discriminatie te melden. 

Je kan hiervoor bellen, mailen of langskomen. 

Waarom discriminatie en racisme melden? Naast de behandeling van 

jouw individuele melding brengen we de problemen in kaart. Zo kunnen we 

beter werken aan structurele oplossingen om racisme en discriminatie te 

bestrijden. 

Wie kan discriminatie melden? Slachtoffers van racisme en discriminatie 

maar ook getuigen, welzijnswerkers en stadspersoneel. Iedereen kan met de 

toestemming van het slachtoffer een melding maken. Zo gaan we samen 

voor een rechtvaardige samenleving.

Op zoek naar een huurwoning en werd je slachtoffer 
of getuige van discriminatie of racisme? 

Blijf er niet mee zitten. Meld het!

Wil je meer weten over de strijd tegen racisme  
en discriminatie en gelijke kansen op de woonmarkt?

 www.sint-niklaas.be/iedereenmee 


