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Beste lezer,
Beste huurder,

Bij het lezen van deze nieuwsbrief is 2016 al even van 
start gegaan. Toch wil ik jullie, namens alle personeelsle-
den en bestuurders, een gelukkig nieuwjaar toewensen. 
We hopen dat het voor ieder van jullie een schitterend 
jaar mag worden.

Bij deze nieuwsbrief vinden jullie iets nieuw: de onder-
houdskalender. Het goed onderhouden van je woning is 
erg belangrijk om problemen en defecten te voorkomen. 
De onderhoudskalender geeft aan wanneer je wat in 
je woning aan een gronde controle en/of reiniging kan 
onderwerpen. Op die manier is het een perfect geheugen-
steuntje dat jullie er kan bij helpen niets over het hoofd 
te zien. Hang hem op bij je afvalkalender zodat je ook de 
onderhoudskalender niet uit het oog verliest.

Graag wil ik via deze weg Nikki Wouters verwelkomen bij 
onze sociale huisvestingsmaatschappij. Op 4 januari is 
ze van start gegaan op onze sociale dienst. Veel suc-
ces! Op 8 december was het dan weer een afscheid. 
Die dinsdag was het de laatste raad van bestuur voor 
Jef Marien. 36 jaar lang was hij actief als bestuurder 
van onze huisvestingsmaatschappij, drie daarvan is hij 
voorzitter geweest. Bedankt voor al je tijd en inzet voor 
de huisvestingsmaatschappij…

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 2016:
• Vrijdag 1 januari
• Paasmaandag 28 maart
• Donderdag 5 mei – O.L.H. Hemelvaart
• Donderdag 12 mei - Teambuilding
• Pinkstermaandag 16 mei
• Donderdag 21 juli – nationale feestdag
• Maandag 15 augustus – O.L.V. Hemelvaart

• Dinsdag 1 november – Allerheiligen
• Woensdag 2 november – Allerzielen
• Vrijdag 11 november – Wapenstilstand
• Dinsdag 15 november – Dag vd Dynastie
• Maandag 26 december – 2e Kerstdag
• Maandag 2 januari 2017
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V.U.: Sebastiaan Mariën, Molenstraat 193 bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg

OPENINGSUREN KANTOOR ‘HKH’, PLANTIJNLAAN 2, HEIST-OP-DEN-BERG

AFSCHEID JEF MARIËN

Na ruim 36 jaar neemt Jef Ma-
riën afscheid als lid van de Raad 
van Bestuur. Jef werd particulier 
aandeelhouder van onze Huisves-
tingsmaatschappij op 01/05/1978 
en zetelde sinds 26/06/1978 als 

particulier lid in onze RvB. In 1980 
werd hij voor een periode van 3 
jaar aangesteld als voorzitter.

Zaken die Jef kenmerken: dossier-
kennis, volharding, steun vanuit de 
wetgeving, zelden afwezig tijdens 
de meer dan 300 raden van be-
stuur, loyaliteit, …

Jef heeft de evolutie meegemaakt 
van een totaal van 300 woningen 
voor 290 kandidaten naar de bouw 
van 200 nieuwe woningen voor 
1200 kandidaten. Tevens was Jef 

een van de stuwende krachten ach-
ter het voorbeeldproject ‘Aanleun-
woningen Ten Kerselaere’.

Jef, het ga je goed en we hopen dan 
ook in de toekomst nog op u te kun-
nen rekenen bij de volgende visita-
tie, jurering projecten, meeschrijven 
aan 100-jaar huisvesting, …

ZITDAG PUTTE

Heeft u vragen over uw sociale woning en is het moeilijk voor u om naar ons kantoor in Heist o/d Berg te komen?

2 keer per maand is een medewerker van onze huisvestingsmaatschappij aanwezig op de diensten van het 
OCMW te Putte. Zo kunnen wij de inwoners van Putte beter helpen met hun vragen omtrent sociale huisvesting.

Deze zitdag gaat door elke 2e en 4de donderdag van de maand van 9u30 tot 11.00u, bij de diensten van het 
OCMW, Gemeenteplein 1, 2580 Putte.
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De Raad van Bestuur, de directie en het personeel
wensen u een schitterend 2016!!!



In september 2015 hebben we 
in residentie ‘t Swaenenerf in het 
centrum van Heist o/d Berg 8 ap-
partementen aangekocht. Deze 
appartementen zijn verhuurd 
sinds 1 november. Maria Welters 
is één van de bewoners van het 
gebouw. 

Hoelang was je wachttijd voor 
dit appartement?
Ik was meer dan 12 jaar ingeschre-
ven als kandidaat-huurder. Omdat ik 
altijd al in Heist-centrum gewoond 
heb, wilde ik daar blijven wonen. 
Daarom had ik bij inschrijving voor 
een sociale woning maar een be-
perkt aantal keuzes aangeduid waar 
ik wilde wonen. Maar het wachten 
op een sociale woning is beloond 
met een mooi appartement. 

Was er nog een andere reden 
waarom je geduldig kon wach-
ten op een sociale woning?
Ik woonde graag op mijn vorig ap-

partement, al werd trappen doen 
steeds moeilijker. Een andere re-
den was dat ik sinds enkele jaren 
een huurpremie kreeg van Wonen 
Vlaanderen omdat ik al meer dan 
4 jaar was ingeschreven voor een 
sociale woning en ik voldeed ook 
aan de andere voorwaarden. Deze 
huurpremie zorgde ervoor dat ik de 
huurprijs kon blijven betalen. 

Ben je tevreden over het ap-
partement dat je kon huren?
Ik ben zeer tevreden. Dit appar-
tement heeft een lift, een onder-
grondse garage waar ik mijn auto 
kan parkeren en een berging in de 
kelder waar er plaats is voor mijn 
fi ets. Neem daarbij de ligging van 
het appartement en de betaalbare 
huurprijs, dan kan ik niet anders 
dan een tevreden huurder zijn. 
Vooraf had ik niet gedacht dat ik 
vanuit mijn appartement zo’n mooi 
uitzicht heb. Het binnengebied 
van residentie ’t Swaenenerf is ’s 
avonds heel mooi verlicht.

Wat vond je van het onthaal bij 
onze huisvestingsmaatschappij?
De kijkdag vond ik heel interessant. 
Zo kon iedereen de appartementen 
vooraf al eens bekijken. Ik had snel 
beslist dat ik kandidaat-huurder 
wenste te blijven voor dit gebouw.

Nadat ik een toewijzingsbrief had 
ontvangen en ik had bevestigd om 
het appartement te huren, ben ik 
samen met de andere bewoners 
uitgenodigd om het huurcontract 
te tekenen. Nadat elke bewoner 
het huurcontract had ondertekend, 
kregen we samen meer informatie 
over de afspraken in het gebouw 
en de werking van de huisvestings-
maatschappij.

In afwachting van deze informatie 
stond er koffi e en taart klaar. Dit 
maakte het enorm aangenaam om 
kennis te maken met mijn nieuwe 
buren en om kennis te maken met 
de medewerkers van de huisves-
tingsmaatschappij. 

Heb je een goed contact met 
de buren?
Doordat ik met alle bewoners voor-
af had kennis gemaakt, was er met 
iedereen vanaf het begin een vlot 
contact in het gebouw. Met deze 
goede buren kan het niet anders 
dan aangenaam wonen zijn in zo’n 
mooi appartement.

We danken Maria voor dit gesprek 
en we wensen haar nog veel geluk!

De nieuwe huur- en koopwoningen 
in Peulis zijn al enkele maanden 
klaar. Momenteel is een fi rma de 
straat aan het aanleggen. In af-
wachting van nieuwe huurders en 
kopers, hebben we aan Jules De 
Doncker gevraagd om toezicht te 
houden op de nieuwe wijk in Peulis.

Wat zijn je taken?
Ik controleer dagelijks of de deuren 
van de woningen op slot zijn. Ik kijk 
ook dat aan de buitenzijde niets is 
verdwenen zoals dakgoten, putdek-
sels,… . Daarnaast doe ik de om-
heining rond de werf dicht als de 
werkmannen deze laten openstaan.

Hoeveel tijd spendeer je aan 
deze taken?
In het begin controleerde ik elke 
woning en maakte ik een overzicht 

wat aanwezig is in elke woning. Nu 
ga ik enkel nog in een woning bin-
nen als de deur los staat. Dan kijk 
ik rond of alles nog in orde is.

Meestal spendeer ik hier 1 uur per 
dag aan. Als ik ergens moet binnen 
gaan om te controleren, dan ben ik 
wel wat langer bezig. 

Heb je al reactie gehad van 
buren dat je toezicht houdt op 
de nieuwe wijk?
Stilaan beginnen de buurtbewoners 
te weten dat ik toezicht houd op de 
nieuwe wijk. Bewoners vragen nu 
wel eens informatie: hoe gaat de 
straat aangelegd worden, wanneer 
mogen we eens gaan kijken,… . 
Doordat ik samen met enkele ande-
re bewoners activiteiten organiseer 
in de wijk, ben ik voor de meeste 
bewoners geen onbekende meer.

Zou het een meerwaarde zijn 
dat in elke wijk een bewoner 
toezicht houdt?
In een wijk waar woningen leeg 
staan is het zeker een meerwaarde 
want er kan snel iets verdwijnen. 
In een bewoonde wijk zouden alle 

bewoners samen toezicht moeten 
houden op hun buurt. Zo mail ik 
bijvoorbeeld regelmatig aan de ge-
meente als er sluikstort ligt nabij 
de glas- en kledingcontainers in de 
buurt. In het begin moest ik deze 
mail regelmatig terug doorsturen. 
Nu komt de gemeente meermaals 
per week langs om het sluikstort 
op te ruimen.

Wat ga je doen als de wijk is 
bewoond?
Momenteel verloopt het organi-
seren van activiteiten in de wijk 
moeizaam door allerlei omstandig-
heden. Maar ik hoop dat ik samen 
met enkele bewoners iets kan orga-
niseren zodat iedereen uit de wijk 
kan kennis maken met de nieuwe 
bewoners. Ik hoop dat er ook in-
teresse zal zijn van enkele nieuwe 
bewoners om deel uit te maken van 
ons buurtcomité. 

We willen Jules alvast bedanken 
voor zijn inzet!

Je hebt samen met je huurberekening van 2016 een folder ontvangen over de oproepen tijdens het weekend. Onze 
technische dienst komt enkel voor dringende herstellingen, als ze moeten langskomen voor een niet dringende herstel-
ling zullen er werkings- en verplaatsingskosten worden aangerekend.

Tijdens het weekend of op feestdagen kan je terecht op ons algemeen telefoonnummer 015/24 71 86. Je kiest optie 1 
en wordt doorgeschakeld naar de wachtdienst van onze technische dienst. Spreek dan naam, adres, telefoonnum-
mer én de reden waarvoor je belt in en de technieker van dienst belt je dan zo snel mogelijk terug.

Voor andere, niet-dringende zaken kies je voor optie 2. Spreek naam, telefoonnummer en vraag in op het antwoordap-
paraat en je wordt teruggebeld tijdens de kantooruren.

TOEZICHT NIEUWE WIJK PEULIS

PERMANENTIE TIJDENS WEEKEND EN FEESTDAGEN

NIEUWE HUURDER IN NEERWEG

ONDERHOUDSKALENDER

Het goed onderhouden van je woning is erg belangrijk om problemen en defecten te voorkomen. Omdat je als huurder 
mee zorg kan dragen voor dat onderhoud van je woning bezorgen we jullie graag een onderhoudskalender. Jullie vinden 
de onderhoudskalender bij deze nieuwsbrief.

De onderhoudskalender geeft een overzicht van de verschillende onderhoudswerken die regelmatig in en aan een 
woning moeten gebeuren. Sommige werken zouden een viertal keer per jaar moeten gebeuren. Deze vind je in de on-
derhoudskalender terug onder ‘ELK SEIZOEN’. Voor andere werken volstaat één keer per jaar. Die werken zijn verdeeld 
onder werken voor de ‘LENTE’ en werken die je beter uitvoert in de ‘HERFST’.

Hang de onderhoudskalender op een goed zichtbare plaats, bijvoorbeeld naast je afvalkalender. Zodat het heel een-
voudig is om de kalender te raadplegen. Duid bijvoorbeeld aan welke werken al gedaan zijn. Zo zie je zeker niks over 
het hoofd. Wanneer je vragen hebt over hoe je een bepaalde onderhoudsklus zou moeten aanpakken. Twijfel dan niet 
om raad te vragen aan onze technische dienst. Ze helpen je met veel plezier.

Bedankt voor jullie hulp bij het onderhouden van onze woningen!


