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beste lezer, 
beste huurder,

eerst en vooral wil ik u, namens alle personeelsleden en be-
stuurders van onze sociale huisvestingsmaatschappij, een 
voorspoedig en gelukkig 2015 toewensen. we hopen dat 
het voor ieder van jullie een prachtig jaar zal worden.

als huisvestingsmaatschappij blijven we investeren in ons 
patrimonium. naast het bouwen van nieuwe huur- en koop-
woningen renoveren we ook onze oudere woningen. Zodat 
deze weer voldoen aan de huidige regelgeving op gebied 
van isolatie en ventilatie. over een periode van drie jaar 
investeren we in totaal € 30 miljoen waarmee we 197 wonin-
gen en appartementen realiseren. daarnaast bereiden we 
ook nieuwe projecten voor waarmee we van start hopen te 
gaan in 2016. deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de 
verschillende projecten.

in het nieuws gaat het regelmatig over de mogelijke stroomuit-
val in ons land. wanneer we allemaal minder energie gaan 
verbruiken, kunnen we ons steentje bijdragen tot het voor-
komen van deze stroomuitval. daarenboven bespaar je hier-
mee ook op je eigen energiefactuur. twee vliegen in één klap. 
lees dus zeker de tien tips om energie te besparen.

veel leesplezier! 
sebastiaan marien

elke werkdag tussen 9u en 12u
elke 2de dinsdag van de maand tussen 17u en 19u

zitdag op het bureel van het ocmw te Putte, gemeenteplein 1:
elke 2de en 4de donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u

onze sluitingsdagen in 2015:
•	 donderdag 1 januari
•	 vrijdag 2 januari
•	 paasmaandag 6 april
•	 vrijdag 1 mei
•	 vrijdag 8 mei
•	 o.l.h. hemelvaart donderdag 14 mei

•	 pinkstermaandag 25 mei
•	 dinsdag 21 juli – nationale feestdag
•	 maandag 2 november
•	 woensdag 11 november - wapenstilstand
•	 vrijdag 25 december - kerstdag
•	 vrijdag 1 januari 2016
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v.u.: sebastiaan mariën, molenstraat 193 bus 1, 2220 heist-op-den-berg

10 gouden tiPs om te besParen oP uw energiefactuur
1. verwarm tot maximum 20° 

de temperatuur met één graad verlagen, doet 
uw energiefactuur dalen met 6 tot 7%

2. verlaag de temperatuur ’s nachts en als u 
niet thuis bent 
een omgevingstemperatuur van 16° is ruim 
voldoende

3. stel uw radiatorkranen in elke kamer apart 
af 
ruimtes waar u niet vaak komt hoeft u niet on-
nodig te verwarmen

4. ontlucht uw radiatoren meerdere keren 
per jaar 
door te ontluchten vermijdt u dat een deel van 
de radiator niet kan opwarmen

5. Houd uw radiatoren vrij 
door uw radiator te bedekken of er een meubel 
of zetel voor te plaatsen, verkleint u het verwar-
mingsoppervlak

6. sluit ’s nachts uw gordijnen 
door dit te doen vermindert u warmteverlies via 
de ramen met 30 tot 50%

7. verlucht uw woonst elke dag een kwartier 
met open raam 
verluchten brengt droge buitenlucht naar bin-
nen, die sneller opwarmt dan vochtige binnen-
lucht

8. ontdooi uw diepvriezer minstens één keer 
per jaar 
twee millimeter ijs verhoogt het verbruik met 
10%

9. overlaad uw koelkast niet 
een overladen koelkast verhoogt het energie-
verbruik

10. zorg ervoor dat uw diepvriezer volledig 
gevuld is 
vul eventueel de leegtes op met piepschuim of 
een zak met krantenpapier

nieuwe leden in raad van bestuur

maria liekens, johan bruylant, andré Casteels en jan es-
kens zijn, voor de vertegenwoordiging van putte, vervan-
gen in de raad van bestuur door linda de keuster, alfons 
vekemans, hilde fransen en suzanne van heugten (van 
links naar rechts op de foto).

De Raad van Bestuur, de directie en het personeel 
wensen u een schitterend 2015!!!

oPeningsuren kantoor ‘HkH’, Plantijnlaan 2, Heist-oP-den-berg



als het gezin groter of kleiner wordt, is uw woning misschien plots te groot of te klein. u kan zich dan best komen inschrij-
ven bij onze huisvestingsmaatschappij zodat u kan verhuizen naar een woning van aangepaste grootte. als uw huidige 
woning niet meer voldoet aan de optimale bezetting (aantal slaapkamers volgens de gezinssamenstelling), krijgt u voor-
rang voor een aangepaste woning en moet u niet de hele wachttijd doorlopen.

als uw familie nog in het buitenland woonde op het ogenblik dat u aan de beurt was, dan kreeg u in afwachting een klei-
nere woning. u moet onmiddellijk melden aan de shm als uw familie in belgië aankomt. u zult dan zo snel mogelijk een 
andere woning krijgen die wel groot genoeg is voor uw familie. u hoeft niet opnieuw de hele wachttijd te doorlopen tot 
het uw beurt is, maar u krijgt voorrang bij de toewijzing van een grotere woning.

als u gewoon zelf zin hebt om ergens anders te gaan wonen, dan kan dat. maar dan moet u zich wel opnieuw inschrijven 
op de wachtlijst en uw beurt afwachten, zonder voorrang.

sinds oktober 2014 heeft onze wijk in Peulis (molenveld) opnieuw een buurtcomité. de buurtwerking kreeg 

de titel ‘de molenaar’. enkele enthousiaste bewoners stuurden brieven en informatie rond, en enkele we-

ken later stond de buurtwerking op poten en werd reeds een eerste activiteit georganiseerd. reden dus 

om de molenaar even voor te stellen!

in de wijk in peulis wonen zo’n 65 gezinnen, wat in de toekomst nog zal worden uitgebreid met een 50-tal extra 

woongelegenheden. het is een grote wijk, waar jong en oud samenleven. tot enkele jaren geleden kende de wijk een 

buurtwerking, die in 2014 opnieuw op gang werd getrokken. jules de doncker, één van de trekkende krachten achter 

het initiatief, gaf ons wat meer uitleg.

wat wil het comité doen voor de buurt?

er werd bewust gekozen een buurtwerking op te richten 

die verder gaat dan de wijk zelf. de omliggende straten 

worden ook betrokken in de werking. door op regelma-

tige basis activiteiten te organiseren is het de bedoeling 

mensen bijeen te brengen en sociale contacten te be-

vorderen. Zo kan een leuke buurt gevormd worden waar 

mensen mekaar kennen en helpen.

met hoeveel personen zitten jullie momenteel in 

het buurtcomité?

het buurtcomité wordt momenteel getrokken door twee 

personen, die daarnaast kunnen rekenen op verschil-

lende vrijwilligers. het buurtcomité werd nog maar re-

cent opnieuw opgericht, dus alle helpende handen zijn 

welkom (onderaan dit artikel kunnen geïnteresseerden 

de contactgegevens terugvinden).

wat hebben jullie reeds georganiseerd?

eind oktober werd een eerste activiteit georganiseerd: 

teppeschieten. ondanks het slechte weer werd het een 

hele leuke namiddag voor jong en oud. op 26 december 

volgde een tweede activiteit: de kerstdrink. samen met 

andere bewoners kon de buurt genieten van een hapje, 

een drankje en een gezellige babbel.

welke activiteiten staan nog op de planning?

er zullen op regelmatige basis activiteiten worden ge-

organiseerd. Zo wordt er gedacht aan verschillende 

volksspelen, zoals hoefijzerwerpen. in april of mei zal de 

volgende activiteit worden georganiseerd. als bewoners 

uit de buurt leuke ideeën hebben, mogen ze hiervoor 

steeds contact opnemen.

meer info?

de activiteiten van de buurtwerking kunnen gevolgd wor-

den via facebook (‘de molenaar’).

ook kunnen geïnteresseerden steeds contact opnemen 

met één van de contactpersonen:

 > jules de doncker: 015/75 43 18 

 > benny truyts: 015/75 37 16

 > buurtcomite.demolenaar@gmail.com

bedankt!

onze huisvestingsmaatschappij steunt het initiatief ten 

volle en wil via deze weg alle betrokkenen hartelijk dan-

ken voor hun engagement. dankzij de inzet van bewo-

ners kan gezorgd worden voor een goede, positieve en 

leefbare buurt!

Heeft u ook interesse om een buurtwerking op te 

starten in uw buurt? neem dan contact op met 

onze sociale dienst, en zij helpen u graag voort.

Molenveld, Peulis

buurtwerking de molenaarverHuis naar andere woning

nieuwe Projecten

onze sHm investeert 30.000.000 € in 197 nieuwe woongelegenheden te Heist o/d berg en Putte 
in de periode 2014 – 2016

molenveld Peulis
 > 20 koop- en 31 huurwonin-
gen en -app.

neerweg Heist o/d berg
 > 8 huurappartementen

tulpenstraat schriek
 > 2 koopwoningen

tuindijk schriek
 > 2 huurwoningen

vleminckxhoevelei 
Heist o/d berg
 > 21 huurwoningen en 
-appartementen

nieuwe tuinwijk itegem
 > 19 huurwoningen en 
-appartementen

de berk (ocmw) 
Heist o/d berg
 > 26 bejaardenwoningen

ter Hagen Heist o/d berg
 > 23 huurwoningen en 
-appartementen

diepestraat beerzel
 > 16 koop- en 29 huurappar-
tementen (met  45 ondergrond-
se garages)

Projecten in ontwerpfase (vanaf 2016) +/- 35.000.000  €

mechelsesteenweg 
Heist o/d berg
 > 14 koop- en 31 huurwo-
ningen en -app.

molenstraat Heist o/d berg
  > 18 huurappartementen

graanweg wiekevorst
 > 30 huurwoningen waar-
van 18 assistentiewoningen

kasteelstraat  
Heist o/d berg
 > 1 huur-duplexwoning

werftsesteenweg  
Heist o/d berg
 > 2 huur-duplexwoningen

Hulshoutsesteenweg
 > 2 koopwoningen

klooster Putte
 > 25 à 30 huurapparte-
menten (met ondergrondse 
garage)

renovatie moretuswijk 
Heist o/d berg
 > 174 huurappartementen

teppeschieten


