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

Onze sluitingsdagen in 2019: Dinsdag 1 januari • Woensdag 2 januari • Paasmaandag 22 april • Woensdag 1 mei • Woensdag 8 mei – teambuilding • 
Donderdag 30 mei - O.L.H. Hemelvaart • Pinkstermaandag 10 juni • Donderdag 11 juli – Vlaamse feestdag • Donderdag 15 augustus – O.L.V. Hemelvaart • 
Vrijdag 1 november – Allerheiligen • Maandag 11 november - wapenstilstand • Vrijdag 15 november – Dag vd Dynastie • Woensdag 25 december – Kerstmis • 
Donderdag 26 december – 2e Kerstdag • Woensdag 1 januari 2020 • Donderdag 2 januari 2020

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

VOORWOORD

Beste lezer, 
Beste huurder,

2019 is al enkele weken aan de gang. Kerstmis, oudjaar of nieuw-
jaar zijn bij vele van jullie misschien vooral een vage herinnering 
geworden. Ik moet bekennen dat ik elk jaar opnieuw geniet van de 
feestdagen. Vooral van het gezellig samen zijn met vrienden en fa-
milie. Ik hoop dat ieder van jullie ook van een prettig eindejaar heeft 
mogen genieten en 2019 goed heeft ingezet.  
Heel graag wens ik jullie, namens de bestuurders en de personeels-
leden van onze sociale huisvestingsmaatschappij, een gelukkig 
nieuwjaar. We hopen dat het nieuwe jaar jullie heel wat moois en 
goeds zal brengen. 

Als we het hebben over ‘een aangenaam leefklimaat’ denkt iedereen 
waarschijnlijk spontaan aan een propere en veilige omgeving, veel 
groen in de buurt of vriendelijke buren. Maar een aangenaam leefkli-
maat gaat ook en misschien wel vooral over je eigen woning: staat 
de juiste temperatuur ingesteld op de thermostaat? Is het binnen te 
droog of te vochtig? Wordt soms een venster open gezet?

Met de huisvestingsmaatschappij kochten we woonmeters aan. 
Toestelletjes die de temperatuur en de luchtvochtigheid in de 
woning kunnen meten. Maar die ook aangeven hoe je beide kan 
regelen zodat je een aangenaam en gezond klimaat creëert in je 
woning. Vanuit mijn ervaring kan ik alleen adviseren: kom ze zeker 
lenen en uitproberen. Je zal het verschil merken.

Veel leesplezier!

Sebastiaan Marien

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.vlaanderen

Elke werkdag tussen 9u en 12u
Elke 2e dinsdag van de maand tussen 17u en 19u
Maandagnamiddag op afspraak 
Zitdag op het bureel van het OCMW te Putte, Gemeenteplein 1: 
Elke 2e en 4e donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u
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Samenlevingsopbouw heeft de woonmeter ontwikkeld. 
Een woonmeter meet de temperatuur en de 
luchtvochtigheid in de woning. Maar geeft vooral enkele 
vuistregels die moeten helpen om een aangenaam 
leefklimaat te creëren in de woning. 

Wat kan je naast de temperatuur en de luchtvochtigheid 
terugvinden op de woonmeter:

• Welke temperatuur je best instelt op je thermostaat:  
 20°C overdag wanneer je thuis bent, 15°C als je het  
 huis uit gaat of wanneer je gaat slapen.

• Wat de ideale luchtvochtigheid in je woning is: tussen  
 de 40% en de 60%. Door een raam te openen (indien  
 boven 60%) of vocht te verspreiden (indien onder de  
 40%) kan je de luchtvochtigheid bijsturen.

Onze huisvestingsmaatschappij heeft een aantal van 
die woonmeters aangekocht. Elke huurder mag daar 
gedurende een maand gratis gebruik van maken. Je 
ondertekent wel eerst een waarborg van 15€ voor het 
geval deze meter beschadigd of niet teruggegeven 
wordt.

Bij de woonmeter krijg je ook een formulier waarop je 
de temperatuur en de luchtvochtigheid die je meet kan 
noteren. Zo kan je bijhouden welke invloed bijvoorbeeld 
koken of de was drogen hebben op de temperatuur en 
de luchtvochtigheid in je woning. En ook wat de invloed is 
van het openen van een venster.

Wil je een gezond leefklimaat in je woning? 
Contacteer dan de huisvestingsmaatschappij om een 
woonmeter te lenen.

Gebruik  
woonmeters

www.huisvestingheistputte.be

Uitleg over je huurberekening?   
Is er iets veranderd in je 

gezinssamenstelling? Aanvraagformulieren 
om te (ver)bouwen?   

Uitleg over een technische installatie? 
Vragen over herstellingen? Foto’s van onze 

huurwoningen?  Je kan het allemaal terugvinden 
op onze website www.huisvestingheistputte.be!

3 jaar geleden hebben wij  
onze website online gezet. Je kan er alle 

informatie vinden die je nodig hebt als huurder 
of als kandidaat voor een huur- of koopwoning.   
Alle informatie die in je huurderskaft steekt, kan 

je ook op deze site terugvinden.

Administratieve dienst maandagnamiddag 
extra open op afspraak

Wanneer kan u langskomen op de huisvestings-
maatschappij:
- elke voormiddag tussen 9u en 12u

- elke maandag in de namiddag (na het maken van 
een afspraak via 015/24.71.86)

- elke 2e dinsdag van de maand tussen 17u en 
19u
 
Vanaf nu is het dus ook mogelijk om op maandag-
namiddag langs te komen op de kantoren van de 
huisvestingsmaatschappij. 

Maar dit wel alleen na het maken van een afspraak.



Iedereen die een woning of appartementen bouwt, 
wordt verplicht om regenwater op te vangen en te 
hergebruiken. Daarvoor wordt een regenwaterput 
geplaatst en op die regenwaterput worden bijvoorbeeld 
een kraantje en een toilet aangesloten.

In droge periodes, zoals afgelopen zomer, kan die 
regenwaterput leeg komen te staan. Om de toestellen die 
aangesloten zijn op de regenwaterput niet zonder water te 
zetten, wordt de regenwaterput bijgevuld met leidingwater. 
Dat leidingwater is niet gratis maar wordt aangerekend door 
PIDPA.

Wanneer meerdere woningen gebruik maken van een 
zelfde regenwaterput, zal de factuur voor het bijvullen van 
de regenwaterput gedeeld worden over de verschillende 
woningen.

De factuur voor je leidingwater is dus zeker niet fout 
opgemaakt als ze ook melding maakt van het gebruik van 
leidingwater voor de regenwaterput. Dat wil alleen maar 
zeggen dat de regenwaterput is bijgevuld met leidingwater 
toen die leeg was.

Omschakeling regenwater – pidpa

Onze huisvestingsmaatschappij betaalt jaarlijks onroerende voorheffing (= 
belasting) voor elke woning en appartement.

Op het bedrag van onroerende voorheffing wordt korting gegeven voor de  
huurder als er kinderen ten laste zijn of als er personen wonen met een 
invaliditeit van +66%. Deze korting wordt niet terugbetaald als het bedrag 
van gezinskorting op de huurprijsberekening hoger is dan de onroerende 
voorheffing.

Heb je hierover nog vragen? 
Contacteer dan onze dienst boekhouding: 015/24.71.86 druk 6 

Informatie over onroerende voorheffing 

AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

Een kleine kwis om dit artikel mee te beginnen: 
Een letterwoord van 4 letters dat sinds 25 mei 2018 van kracht is?

GDPR. Zegt het jou iets?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation of in het Nederlands de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.

Europa wil de privacy van de burgers veel beter beschermen en heeft daarvoor heel wat regels uitgeschreven. 
Die zijn allemaal verzameld in de GDPR-richtlijn. Die richtlijn legt enerzijds vast hoe bedrijven en de overheid met 
persoonlijke gegevens van mensen moet omgaan. Langs de andere kant zorgt de richtlijn er voor dat mensen meer 
controle krijgen hoe hun persoonlijke gegevens gebruikt worden.

Als huisvestingsmaatschappij beschikken wij ook over bepaalde persoonlijke gegevens van onze huurders en 
kandidaat-huurders. Wij gebruiken die gegevens bijvoorbeeld om de huurprijs van je woning te berekenen. Daarom is 
de GDPR-richtlijn ook van toepassing op ons. 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij beschikken over je adres. De GDPR-richtlijn verplicht ons wel om na te 
vragen of wij je adres nog steeds mogen gebruiken. Dus als je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, mag 
je dit zeker laten weten.

BELANGRIJK

Als huisvestingsmaatschappij willen we onze eigen werking evalueren en verbeteren waar nodig. Daarom bezorgden 
we alle huurders een enquête die ging over onze dienstverlening. 331 ingevulde vragenlijsten werden opnieuw 
binnengebracht. Ruim een kwart van onze huurders heeft de enquête dus ingevuld. Heel erg bedankt daarvoor.

We zijn heel erg blij met de positieve  beoordelingen 
die we kregen. Zo geeft 95% van de huurders aan dat 
onze personeelsleden heel beleefd zijn, 94% vindt onze 
brieven voldoende duidelijk en 93% stelt dat ze tevreden 
zijn over de dienstverlening. Maar we kijken verder 
dan alleen de goeie punten en willen op basis van de 
opmerkingen die zijn gegeven onze werking verbeteren.

Een eerste verandering in onze dienstverlening is 
op 1 januari van dit jaar ingegaan. Je kan nu ook op 
maandag in de namiddag langs komen op onze burelen. 
Dit wel alleen na afspraak. Deze bijsturing gebeurt 
omdat een veelgehoorde opmerking was dat we als 
huisvestingsmaatschappij onvoldoende bereikbaar waren 
met een opening alleen in de voormiddag. 

Het overgrote deel van onze huurders geeft aan van 
tevreden te zijn. Wanneer huurders niet tevreden zijn, 
geven ze problemen met de buren als voornaamste 
oorzaak. 

Daarom zullen we als huisvestingsmaatschappij 
blijven inzetten op het voorkomen en oplossen van 
burenproblemen.

50% van onze huurders heeft de weg naar onze 
website nog niet gevonden. Dit is spijtig want er staat 
heel wat interessante informatie op de website. We 
gaan dus zeker bekijken hoe we onze website nog 
meer bekendheid kunnen geven. We hopen dat de 
tevredenheid over bewonersparticipatie bij een volgende 
bevraging een beetje hoger zal liggen. 

We hebben echt de bedoeling om huurders meer te 
betrekken bij ons beleid en in overleg met de huurders 
tot betere beslissingen te komen. Hier blijven we naar 
de toekomst toe dus op inzetten. We vermoeden dat 
bewonersparticipatie op dit moment nog te weinig 
bekend is omdat we er maar recent mee zijn gestart.

- Zou je willen weten over welke persoonlijke gegevens wij als huisvestingsmaatschappij beschikken? 
Contacteer ons dan via info@hkh.vlaanderen of 015/24.71.86.

- Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, laat dit dan weten via info@hkh.vlaanderen of 
015/24.71.86, dan schrappen wij je adres uit de adressenlijst.

De plannen van onze nieuwe projecten staan online
Onze medewerkers krijgen vaak de vraag over de plannen en stand van zaken van onze nieuwe projecten.  
Vanaf nu kan je op onze website (www.huisvestingheistputte.be) extra info en de plannen van onze 
nieuwe projecten terugvinden.  Je kan op het tabblad ‘projecten’ klikken zodat je een overzicht krijgt van al 
onze nieuwe projecten. Wij hopen dat wij op deze manier iedereen over deze nieuwe woongelegenheden 
voldoende kunnen informeren. 
We willen er zeker ook op wijzen dat het verboden is de werf te bezoeken!

Wat we leerden uit de enquête over onze dienstverlening


