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VIERMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
VAN DE HUISVESTING KANTON HEIST-OP-DEN-BERG

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

VOOR AL UW REACTIES EN MEDEDELINGEN - WWW.HUISVESTINGHEISTPUTTE.BE
 

 Huisvesting Kanton Heist-op-den-berg 
Plantijnlaan 2 - 2220 Heist-op-den-berg

 015/24 71 86
 info@hkh.woonnet.be

Elke werkdag tussen 9u en 12u
Elke 2e 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 2017:
• Maandag 2 januari
• Paasmaandag 17 april
• Maandag 1 mei
• Maandag 8 mei – teambuilding
• Donderdag 25 mei - O.L.H. Hemelvaart
• Pinkstermaandag 5 juni
• Dinsdag 11 juli – Vlaamse feestdag
• Vrijdag 21 juli – Nationale feestdag

• Dinsdag 15 augustus – O.L.V. Hemelvaart
• Woensdag 1 november – Allerheiligen
• Donderdag 2 november – Allerzielen
• Woensdag 15 november – Dag vd Dynastie
• Maandag 25 december - Kerstmis
• Dinsdag 26 december – 2e Kerstdag
• Maandag 1 januari 2018
• Dinsdag 2 januari 2018

V.U.: Sebastiaan Mariën, Molenstraat 193 bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg

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

blz 1 
Voorwoord van de voorzitter

blz 2 
De familiekeuken

blz 2 
buurtcomité d’Oude Molen in 
Hallaar

blz 3 
Zwerfvuil en sluikstort

blz 3 
Inhuldiging nieuwe wijk in Peulis

blz 4 
Vernieuwd aanvraagformulier 
verbouwing

Beste lezer, 
Beste huurder,

Graag zou ik jullie, namens alle personeelsleden en be-
stuurders van onze huisvestingsmaatschappij, een gelukkig 
2017 willen toewensen. We hopen dat het voor jullie een 
prachtig jaar zal worden.
Op een erg zonnige najaarsdag in oktober werden de nieu-
we huur- en koopwoningen van het Weynesveld in Peulis of-
ficieel geopend. Een bezoekje aan enkele van de woningen 
en de babbeltjes met de mensen leerden dat de kersverse 
huurders en kopers heel erg tevreden waren over het nieu-
we stekje dat hen was toegewezen.
Een aangename leefomgeving, met tevreden huurders en 
kopers, vinden we als sociale huisvestingsmaatschappij erg 
belangrijk. We zijn er ons echter van bewust dat er heel wat 
factoren zijn die daar een invloed op hebben. De toestand 
van de eigen woning is daar één van. Om die op te volgen en 
op peil te houden bezorgden we jullie vorig jaar een onder-
houdskalender. We hopen dat die een plaatsje in huis heeft 
gekregen en een handig geheugensteuntje is voor jullie.
Een buurtcomité dat via activiteiten bewoners bij elkaar 
brengt, draagt daar zeker ook toe bij. In Weynesveld is al 
geruime tijd een buurtcomité actief. We nemen nu ook deel 
aan het buurtcomité d’Oude Molen voor de bewoners uit 
de omgeving van Ten Kerselaere. Via onze deelname daar-
aan hopen we interessante ervaringen op te doen om ook 
elders een wijkwerking op te starten.
Ook belangrijk is een nette buurt. Daarom zijn we erg 
blij dat dat één van onze huurders na afloop van een 
zwerfvuilactie de groene meter van de Moretuswijk is 
geworden. We hopen dat haar voorbeeld nog navolging 
krijgt van andere bewoners.

Veel leesplezier! 
Sebastiaan Mariën

Samen met je huurberekening heb 
je het ‘document voor aanpassin-
gen’ ontvangen. 

Dit is een vernieuwd formulier waar-
mee je een aanpassing aan je wo-
ning kan aanvragen. Als je graag 
iets aan je woning zou veranderen 
(vb. uitbreiding terras, aanleg tuin, 
plaatsen omheining, …), vul dan het 
document in en bezorg het ons.

Je krijgt dan van ons het correcte 
aanvraagformulier met daarop meer 
informatie over wat wel en niet kan. 
Ten laatste 1 maand na het binnen-
brengen van dit aanvraagformulier 
krijg je van ons een antwoord.

Op onze website (www.huisves-
tingheistputte.be) kan je ook recht-
streeks het correcte aanvraagfor-
mulier downloaden.

De werken, waarvoor je toelating 
krijgt, moeten uitgevoerd worden 
volgens de regels van goed vak-
manschap. Zodra de werken klaar 
zijn, verwittig je ons bureel. Zo kun-
nen wij een afspraak maken om 
de aanpassingswerken te komen 
controleren.

Je moet er wel rekening mee hou-
den dat het mogelijk is dat je bij 
een eventuele verhuis de woning 
in de oorspronkelijke toestand 
moet herstellen en de construc-
tie afgebroken moet worden.

VERNIEUWD AANVRAAGFORMULIER VERBOUWING



Zwerfvuil en sluikstort komen 
steeds meer voor in alle straten. 
Niemand vindt het leuk om in een 
straat met zwerfvuil te wonen, te 
wandelen, te fietsen, ... . 
Ruim jij zwerfvuil en sluikstort op in 
je buurt?

Enkele weetjes:
• een sigarettenpeuk vergaat pas 

na 2 jaar
• kauwgom blijft 25 jaar in ons 

leefmilieu
• een drankblikje blijft zelfs 50 

jaar zichtbaar

In Heist o/d Berg zijn 35 groene 
meters en peters actief. Ze houden 
meer dan 100 straten proper.
Voor +/- 400 straten is de gemeen-
te op zoek naar een groene meter 
of peter.
De milieudienst van de gemeente 
geeft aan de groene meters en 
peters een gratis uitrustingspak-
ket (handschoenen, grijptang, 
fluovestje, vuilzakken, legitimatie-
kaart, vrijwilligersverzekering, …).

Op 3 december 2016 vond een 
zwerfvuilactie plaats in de More-
tuswijk. De buurtbewoners werden 
uitgenodigd om mee het zwerfvuil 
in de wijk op te ruimen.
Na de zwerfvuilactie is een buurtbe-
woner, Monik Jacobs, groene meter 
geworden van de Moretuswijk.

Wat heb je tijdens de zwerfvuil-
actie geleerd?
Ik had goede gesprekken met groe-
ne meters en peters van andere 
wijken in de buurt. 
Ze hadden dezelfde frustraties over 
sluikstort en zwerfvuil in hun buurt. 
Ik dacht ook dat ze het zwerfvuil in 
hun eigen afvalbak moesten depo-
neren. Maar dit blijkt niet zo te zijn. 
Als je groene meter of peter bent, 
dan komt de gemeente de zak met 
zwerfvuil gratis ophalen.
Na deze informatie wilde ik er mee 
voor zorgen dat mijn buurt proper 

blijft. Ik ben dan naar de milieu-
dienst gereden om een uitrustings-
pakket op te halen.

Waarom heb je interesse om 
zwerfvuil op te ruimen?
Ik ga meermaals per dag met mijn 
hond wandelen. Ik stoor me dikwijls 
aan het zwerfvuil dat in de wijk ligt. 
Vanaf nu zal ik altijd een zak meene-
men om het zwerfvuil op te ruimen. 
Ik vind het ook mijn taak om buurt-
bewoners aan te spreken over 
zwerfvuil en sluikstort in onze wijk. 

Hoe zou er minder zwerfvuil 
kunnen zijn?
Het belangrijkste is uiteraard dat 
mensen niets op de openbare weg 
gooien. Daarnaast zou een buurt 
proper zijn als elke bewoner het 
zwerfvuil voor zijn deur opruimt. 
Bewoners houden trouwens samen 
een buurt proper!

We danken Monik voor haar inzet voor 
een propere buurt. Een kleine daad 
kan bijdragen tot een groot resultaat!

ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT

Wil je ook groene meter 
of peter worden 
van je buurt? 
Neem dan contact op met 
de milieudienst van de 
gemeente Heist o/d Berg.
Leopoldlei 40
2220 Heist o/d Berg
015/23.74.00
swi@heist-op-den-berg.be

groene meters 
en peters
gezocht?

Prijs?
Kinderen tot en met 12 jaar: €1
Volwassenen met een pasje van de sociale kruidenier of een vrijetijdskaart: €2
Anderen: €7.

Wanneer?
Elke woensdag om 12u30 in de ontmoetingsruimte van De Kringwinkel (Noord-
straat 25 – Heist o/d Berg). 
Elke vrijdag om 18u in Den Draai (Onze-Lieve-Vrouwstraat 33 – Heist o/d Berg)
Tijdens deze momenten kan je ook een maaltijd afhalen. Je kan die dan thuis 
opwarmen in de microgolf.

Wanneer inschrijven?
Eten of afhalen op woensdag: inschrijven voor maandag 10u30
Eten of afhalen op vrijdag: inschrijven voor woensdag 10u30

Hoe inschrijven?
Telefonisch Leen Horemans 015/23 87 97
Via het OCMW-onthaal: 015/24 93 50
via mail: lh@ocmw-heist-op-den-berg.be

Het lokaal dienstencentrum De Pit, in samenwerking met 
onze huisvestingsmaatschappij, OCMW en gemeente 
Heist o/d Berg, verspreidde een warme oproep om een 
buurtcomité op te starten rondom het woonzorghuis Ten 
Kerselaere.

Doel van het buurtcomité is de mensen uit de buurt samen 
brengen en eventuele problemen in de buurt oplossen. 
Het buurtcomité wil zijn steentje bijdragen tot een betere 
samenleving in de buurt en vermaatschappelijking van de 
zorg. Maar ook wil het de dialoog tussen de bewoners in 
de buurt zelf bevorderen. De buurt is doorheen de jaren 
erg veranderd: veel bijgebouwd, veel nieuwe bewoners, 
maar met beperkte contacten tot de naaste buren. Door 
samenkomsten zoals deze wil het comité hier positieve 
signalen geven en verbinding maken.

De talrijke opkomst op de eerste vergadering in decem-
ber, meer dan 40 bewoners, en de actieve inbreng van 
alle aanwezigen bevestigden de nood aan contact. Er 

werden al onmiddellijk initiatieven genomen zoals een 
buurtbarbecue in januari en de ontvangst met warme 
drank voor de Nieuwjaarzangertjes.

Woon je in de buurt van de Oude Molen en heb jij ook 
interesse om mee te werken of wil je meer informatie 
over het buurtcomité, dan kan je terecht bij Ilse Vandessel 
(015/22 88 22 of ldcdepit@emmaus.be)

DE FAMILIEKEUKEN

BUURTCOMITÉ D’OUDE MOLEN IN HALLAAR

In de Familiekeuken kunnen gezin-
nen met kinderen aan een voordelig 
tarief komen eten. Je kan volgende 
maaltijden krijgen: gewoon – halal – 
lactosevrij – vegetarisch.

Je krijgt soep, een hoofdgerecht, 
water en een tas koffie of thee na 
de maaltijd. 

INHULDIGING NIEUWE WIJK 
IN PEULIS

Op zaterdag 22 oktober werd 
onze nieuwe wijk ‘Weynesveld’ in 
Peulis feestelijk ingehuldigd. De 
huurders van de 31 huurwonin-
gen zijn in juli verhuisd en de 20 
koopwoningen zijn ondertussen 
allemaal verkocht.

Dit werd gevierd door alle bewo-
ners van de oorspronkelijke en 
de nieuwe wijk, de omwonenden, 
de gemeente Putte, de leden van 
onze Raad van Bestuur, de tech-
nische partners en medewerkers 
van onze maatschappij. 

De talrijke genodigden konden 
op deze mooie nazomerdag 
genieten van een hapje en een 
drankje. Ze luisterden naar 
de speeches van Sebastiaan 
 Mariën, onze voorzitter, en Pe-
ter Gysbrechts, burgemeester 
van Putte. Tot slot was er de 
mogelijkheid om enkele wonin-
gen te bezichtigen, waar de be-
woners ons hartelijk ontvingen.

NIEUWE HUURBEREKENING NAKIJKEN

Vorige maand kreeg je je nieuwe huurberekening voor 2017 in de brievenbus.

Kijk vooral je inkomen heel goed na. Komt het bedrag naast je naam niet overeen met wat op je aanslagbiljet 
(inkomstenjaar 2014 – aanslagjaar 2015) staat naast “gezamenlijk belastbaar inkomen”? Kom dan zeker voor 31 
januari langs op ons bureel met je aanslagbiljet.


