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

Onze sluitingsdagen in 2020: woensdag 1 januari - donderdag 2 januari - 13 april (Paasmaandag) - vrijdag 1 mei - vrijdag 8 mei  (teambuilding)

donderdag 21 mei (O.L.H. Hemelvaart) - vrijdag 22 mei (brugdag) - 1 juni  (Pinkstermaandag) - dinsdag 21 juli (nationale feestdag) maandag 2 

november (Allerzielen) - woensdag 11 november (wapenstilstand) Onze burelen zijn gesloten van 25 december t.e.m. 1 januari

V.U.: Wim Van den Bruel, Boterstraat 8, 2221 Booischot

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
Op afspraak: elke maandagnamiddag 
Elke 2e dinsdag van de maand tussen 17u en 19u

Zitdag op het bureel van het OCMW te Putte, Gemeenteplein 1: (enkel 
op afspraak via 015/76 78 80 of https://afspraak.putte.be)
Elke 2de en 4de donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u
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VOORWOORD

Beste lezer,

Beste bewoner,

Nieuwjaarke zoete …..  Zo deed de laatste dag 2019 de deur achter 
zich dicht.

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Graag wens ik u een héél 
mooi 2020 toe met tijd voor mooie dingen en onvervulde wensen, 
maar bovenal wens ik u vanuit onze ganse ploeg een goede 
gezondheid toe!!! 

2019 was voor onze maatschappij een druk jaar, maar ook 2020 
heeft zich al stevig geworteld. De nieuwe huurprijsberekening zal jullie 
niet ontgaan zijn. Ook in de pers is dit ruim aan bod gekomen met 
een aantal opmerkingen gericht aan de hogere beleidsmakers. Het 
spreekt voor zich dat onze raad van bestuur dit van nabij verder zal 
opvolgen.

Hoewel 2020 nog kraakvers is … is er in dit nieuwe nummer al een 
zeer interessant bericht te vinden over 2021 …. Rara welk geheim 
geeft de grijze balk in het kruiswoordraadsel prijs !!!

Veel leesplezier

Met vriendelijke groeten,

Wim Van den Bruel

Als de regenwaterput leeg is, is meteen bijvullen de boodschap!  

Hiervoor zijn verschillende systemen in gebruik:  

 - Sommige woningen zijn uitgerust met een systeem in de woning waarbij een pomp en een buffervat is ingebouwd.   
   Dit systeem vereist geen bijvulling van de regenwaterput.

 - Meergezinswoningen zijn meestal voorzien van een systeem met automatische bijvulling.  Hiervoor moet je, om aan  
   te vullen, als huurder niets ondernemen.

 - Woningen worden meestal voorzien van een handmatig bijvulsysteem.  Hierbij controleer je best regelmatig het peil  
   van het regenwater.  

Is het een droge periode en staat er niet veel water meer in de put?  Vul dan je put regelmatig bij met kleinere hoeveelheden 
Pidpa-water.  Volg tijdens het bijvullen het niveau goed op zodat er zeker geen drinkwater verloren gaat.  Gedeeltelijk vullen is 
meestal voldoende om een droge periode te overbruggen.

Voor alle systemen is het nuttig om als gebruiker regelmatig de installatie, dus ook de aangesloten toestellen, op lekken te 
controleren.  Dit om verspilling van water te voorkomen en zo te besparen op uw drinkwaterfactuur en milieuheffi ng.

Hou er zeker rekening mee dat elke bijvulling gebeurt met Pidpa-water, dus dit verbruik wordt mee afgerekend op je factuur 
van het watergebruik.  Het is een fout idee dat je niet voor je water moet betalen als je een regenwaterput hebt.

Heb je vragen over je regenwaterput of over het bijvullen ervan?  Neem dan zeker, in de voormiddag, contact op met onze 
technische dienst op 015/24 71 86. 

Wat als je regenwaterput leeg geraakt?

Zitdag HKH Putte enkel nog op afspraak
Vanaf januari 2020 kan je enkel nog op afspraak terecht bij de gemeentelijke diensten van de gemeente Putte, dus 
ook voor het OCMW én de zitdag van onze maatschappij. 
Een medewerker van onze huisvestingsmaatschappij is, alleen op afspraak, aanwezig in het Gemeentehuis te Putte 
tijdens elke 2e en 4e donderdag van de maand, tussen 9u30 en 11u.

Hoe maak je een afspraak?
Bel naar het onthaal van Putte op 015/76 78 80 of maak zelf een afspraak online op https://afspraak.putte.be
Je kan geen afspraak maken via onze medewerkers.

Oproep: Huurder in de kijker!
Heb je een speciale of creatieve hobby of beroep?  

Neem je deel aan een uitzonderlijke activiteit?  

Dan komen wij graag even langs voor een interview en een foto en misschien 
sta jij dan wel in onze volgende nieuwsbrief in de rubriek ‘Huurder in de kijker’.
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15 gouden tips om te 
besparen op uw energiefactuur

Interview Rudy Jacobs

In 2020 woont Rudy Jacobs 35 jaar bij onze huisvestingsmaatschappij. Hij heeft steeds gewoond in de Zomerstraat. 
Deze woning wordt gerenoveerd. Wij zijn dan verplicht om bewoners te herhuisvesten. Daarom verhuisde Rudy in 
september 2019 naar een appartement in Wiekevorst. Daarnaast houdt Rudy al enkele maanden toezicht op het 
nieuwe project Graanweg in Wiekevorst.  Redenen genoeg om Rudy in de kijker te zetten.

Wat vond je van het nieuws dat je moest verhuizen?
Eerst dacht ik: oei, ik heb zelf zoveel kosten gedaan in de woning. 
Maar uiteindelijk leg je je er bij neer omdat het moet. Je kan er zelf niets aan veranderen.
Door deze geplande renovatie heb ik de medewerkers en de werking van de huisvestingsmaatschappij beter leren 
kennen. Daarvoor had ik met hen nooit contact omdat ik bijvoorbeeld alles zelf herstelde.
Ik ben wel tevreden over hun aanpak van herhuisvesting. Ze proberen voor iedereen zo goed mogelijk te zorgen.

Was het voor jou belangrijk om in Wiekevorst te blijven wonen?
Dat was voor mij heel belangrijk. Ik ben afkomstig van Beerzel, maar woon al meer dan 34 jaar in Wiekevorst. Dus mijn 
leven heb ik hier uitgebouwd, samen met een heleboel vrienden. Dit zou ik niet willen achterlaten.

Wat vind je van het tijdelijk appartement?
Ik ben heel blij dat ik in Wiekevorst kon blijven wonen. Ik heb gekozen voor een tijdelijke 
herhuisvesting. Ik wil zeker terug verhuizen naar mijn vorige woning als deze is gerenoveerd.
Ik heb voldoende tijd gekregen om te verhuizen. Dit was ook nodig om het appartement op 
te frissen naar mijn smaak. Ook al is het maar tijdelijk, ik vind het belangrijk om er een thuis 
van te maken.

Hoe ben je toezichter geworden van het nieuwe project Graanweg?
Tijdens een persoonlijk gesprek met de sociale dienst kwam dit ter 
sprake. Ik vertelde dat ik steeds in de bouwsector had gewerkt. De 
huisvestingsmaatschappij was op zoek naar iemand die toezicht houdt op 
het project ‘Graanweg’. Ik was op zoek naar iets om mijn vrije tijd in te 
vullen en mijn ervaring in de bouwsector was een pluspunt.
Ik moest dus niet lang nadenken over hun voorstel want het takenpakket 
sprak me enorm aan. Ik ben de huisvestingsmaatschappij dankbaar voor 
het vertrouwen dat ik van hen krijg.

Wat moet je concreet doen?
Ik doe wekelijks een rondgang in het bouwproject. Ik kijk na of alles nog 
steeds in orde is met alle woningen. Het project is beveiligd met een alarm. 
Ik ben de contactpersoon van de beveiligingsfi rma als het alarm afgaat. 
Buiten een aantal storingen aan het alarm, is er nog niets speciaal gebeurd 
dat ik kan vertellen.

Hoe zie je de toekomst?
Ik tel af om terug te verhuizen naar mijn woning. Wonen in een appartementsgebouw 
is toch anders, ook al heb ik goede buren. De taak van toezichter spreekt me echt 
aan. Als het project Graanweg klaar is, hoop ik dat ik mijn taak kan verderzetten in 
mijn eigen buurt.

Heb je nog vragen over herhuisvesting wegens renovatie of wil je meer 
weten over een toezichter in een buurt? Neem dan contact op met ons 
bureel 015/24.71.86.

1.  Verwarm tot maximum 20°
2.  Verlaag de temperatuur ’s nachts en als u niet thuis bent
3.  Stel uw radiatorkranen in elke kamer apart af
4.  Ontlucht uw radiatoren meerdere keren per jaar
5.  Houd uw radiatoren vrij
6.  Sluit ’s nachts uw gordijnen
7.  Verlucht uw woonst elke dag een kwartier met open raam
8.  Ontdooi uw diepvriezer minstens één keer per jaar
9.  Overlaad uw koelkast niet
10. Zorg ervoor dat uw diepvriezer volledig gevuld is
11. Doe je witte was op maximaal 60°C.
12. Vervang je lampen door ledverlichting.
13. Droog je kleren buiten of op een wasrek binnen.
14. Kies voor een (af)wasmachine, droogkast en koelkast met een A++++-label.
15. Vermijd sluipverbruik door toestellen volledig uit te zetten in plaats van op stand-by.
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Doe mee en win!
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wil je ook kans maken op een geschenkencheque van Heist of Putte (afhankelijk van je woonplaats)?  

Vul dan ons kruiswoordraadsel in en vind het antwoord op onderstaande vraag in de verticale, grijze balk:

HOEVEEL JAAR BESTAAT ONZE MAATSCHAPPIJ IN 2021? 

Hoe kan ik winnen?

 - Vul het kruiswoordraadsel in

 - stuur het juiste antwoord op de vraag voor 29 februari 2020 naar HKH, Plantijnlaan 2 - 2220 Heist o/d Berg of   
   via mail naar info@hkh.vlaanderen

 - vergeet zeker je naam en adres niet te vermelden!

 - deelnemingsvoorwaarden:
   o Je moet huurder zijn van HKH

   o 1 deelname per adres

De prijs wordt geloot uit de huurders die het juiste antwoord instuurden.  De winnaar wordt verwittigd en krijgt de prijs overhandigd.  Deelname aan de wedstrijd houdt 

in dat je ermee akkoord bent dat je naam, woonplaats en foto in de volgende nieuwsbrief verschijnt.

Veel succes!
1. Hoe heet het als je moet verhuizen als je huidige huurwoning wordt gerenoveerd?
2. Wat moet je als huurder zelf verzekeren?
3. Hoe heet Vlaams minister van Wonen? (familienaam) 
4. Om deze reden is ons kantoor gesloten op vrijdag 8 mei.
5. Voor welke nieuwe rubriek zoeken we nog kandidaten?  Huurder in de …
6. Wat moet je maken om onze medewerker te kunnen spreken op onze zitdag bij het OCMW van Putte?

7. Met dit water wordt een regenwaterput manueel bijgevuld.
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