
Beste lezer,  
Beste bewoner,

Laat ons snel de deur van 2020 
dichtdoen en hoopvol de deur van 
2021 opentrekken! Ik wens jullie, 
namens de ganse raad van bestuur 
en onze medewerkers, een gezond 
2021 toe. Hopelijk kunnen we gauw 
terugkeren naar een iets normaler 
leven waarin we elkaar opnieuw 
onbezorgd kunnen ontmoeten. Want 
ontmoetingen is wat we als mens 
nodig hebben; een babbel, een 
knuffel, een simpele vraag ‘hoe gaat 
het met je?’ of af en toe eens een 
pittige discussie.

 

 
Met het nieuwe jaar, staat onze jarige 
ook klaar. Onze maatschappij mag dit 
jaar 100 kaarsjes uitblazen. Achter de 
schermen zijn we volop aan de gang 
om deze speciale verjaardag niet 
zomaar te laten passeren. We zullen 
onze viering nog op een aangepaste 
manier moeten organiseren 
vermoeden we, maar dat zal de pret 
niet bederven.

Al 100 jaar staan we voor jullie klaar, 
ook in dit nieuwe jaar, vol met nieuwe 
uitdagingen.

Hou jullie gezond en wel en vraag 
tijdig hulp !!!!

Veel leesplezier

Met vriendelijke groeten,

Wim Van den Bruel
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Openingsuren kantoor ‘HKH’,  
Plantijnlaan 2, Heist-op-den-Berg 
Enkel na afspraak

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

Onze sluitingsdagen in 2021: Paasmaandag 5 april. Donderdag 13 mei - O.L.H. Hemelvaart. Vrijdag 14 mei - brugdag 

Pinkstermaandag 24 mei. Woensdag 21 juli – nationale feestdag. Maandag 1 november – Allerheiligen

Dinsdag 2 november - Allerzielen. Donderdag 11 november - wapenstilstand. Maandag 15 november – Dag van de Dynastie. 

Onze burelen zijn gesloten van 27 december t.e.m. 31 december.

Nieuws uit Putte: nieuwe blauwe PMD-zak  
vanaf 01/01/2021

Op 31 december 2020 stopte de inzameling van de roze zak in Putte, zowel aan huis als op de 
recyclageparken. Vanaf 1 januari 2021 zal een ”Nieuwe Blauwe Zak” voor PMD worden ingevoerd.  

Wat mag er in de PMD-zak?

Hieronder kan je enkele sorteerinstructies terug vinden, alle informatie kan je terugvinden op www.ivarem.be/
pmd. 

Waar zal je de nieuwe blauwe PMD-zak kunnen kopen?

De nieuwe blauwe PMD-zak zal je nog steeds kunnen kopen op het gemeentehuis en in verschillende winkels 
en warenhuizen. De oude PMD-zakken blijven onbeperkt geldig. De kostprijs van de zakken blijft 0,15 eurocent 
per zak.

Heb je een volle rol roze zakken?

Geen probleem! Deze kan je van 1 januari tot en met 31 januari 2021 ruilen tegen de nieuwe PMD-zakken op 
het recyclagepark, het gemeentehuis en/of bij sommige particuliere verkooppunten.

Heb je een gebruikte rol roze zakken?

Ook geen probleem! Je kan deze niet meer inwisselen maar je mag deze nog wel gebruiken van 1 januari 2021 
tot en met 31 maart 2021. Het is tijdens deze periode toegestaan om je roze zakken te gebruiken als nieuwe 
PMD-zak. Vanaf april 2021 wordt de roze zak geweigerd bij de PMD-inzameling.

Wat met mijn ‘oude’ PMD-zakken?

Deze blijven onbeperkt geldig.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op via de website www.ivarem.be of bel naar 0800 90 44.

Toegelaten
Plastic flessen en flacons

Metalen verpakkingen

Drankkartons

Kroonkurken

Aluminiumschaaltjes

NIEUW vanaf 01/01/2021

Schaaltjes, vlootjes en bakjes (schuimschaaltjes van 
vlees, botervlootjes)

Potjes en tubes (bv. tandpasta, yoghurtpotjes, …)

Folies (bv. van flessen of verpakkingen)

Zakjes (bv. van diepvriesgroenten of plastic 
winkeltasjes)

Chips zakken

Niet toegelaten
Aluminiumfolie

Piepschuim

Verpakkingen met kindveilige sluiting

Verpakkingen van pesticiden

Verpakkingen van motorolie, verf, lak en 
vernis

Verpakkingen met gevarensymbolen

Het is niet toegelaten om verpakkingen aan 
de buitenkant van de zak vast te knopen.

Je mag verpakkingen NIET in elkaar steken 
of in een dichtgeknoopte zak steken. 

Juiste contactgegevens

Om jullie goed te kunnen helpen, hebben we jullie correcte telefoonnummer nodig. Heb je een e-mailadres, mag je 
dit ook aan ons doorgeven. Jammer genoeg merken we vaak dat een telefoonnummer of 
e-mailadres niet meer correct is, best wel vervelend als een medewerker jou wil contacteren 
met een vraag of informatie.  

Het kan gebeuren dat je recht hebt op een terugbetaling (bv. 
afrekening nutsvoorzieningen), dan is het belangrijk dat we jouw 
juiste rekeningnummer hebben.  
 
Veranderen jouw gegevens?   
Verwittig dan steeds HKH via 015/24 71 86 of info@hkh.vlaanderen.



Belangrijk

100 jaar HKH
Voor HKH is 2021 een bijzonder jaar!  Onze 
maatschappij zag op 18 april 1921 voor het eerst het 
levenslicht en viert daardoor dit jaar haar 100-jarig 
jubileum.

Dit hadden wij graag met jullie op gepaste wijze willen 
vieren. We willen niet wachten tot Covid-19 de wereld uit 
is en timmeren aan een gepaste, corona-veilige manier 
om dit te vieren. Misschien anders maar niet minder 
leuk. Ondertussen nemen wij graag met jullie een kijkje 
in onze geschiedenis.

De eerste woningen werden in 
1923 gebouwd in de Oude Tuinwijk 
in Heist o/d Berg en in Putte. Vrij 
snel nadien werden woningen 
gebouwd in de deelgemeenten 
Schriek (vanaf 1925), Itegem 
(vanaf 1925), Booischot (vanaf 
1925), Wiekevorst (vanaf 1939) en 
Hallaar (vanaf 1957). Momenteel 
verhuren wij ongeveer 1350 
woningen en appartementen in de 
gemeentes Heist o/dBerg en Putte.

Op 17 oktober werd Benoit Van Loock 100 jaar.  Benoit 
huurt al sinds 1986 
een woning van onze 
maatschappij.  Voor deze 
speciale gelegenheid 
gingen onze directeur en 
voorzitter even langs om 
hem (coronaproof uiteraard) 
te feliciteren.

Wintertips
Vorstbescherming

  Bescherm kranen, leidingen en watermeter tegen vorst. Dit doe je door deze af te sluiten of te isoleren.

  Laat buitenkranen leeglopen.

  Laat de kamerthermostaat op minstens 10 graden staan om bevriezen van cv-leidingen en radiatoren  
 te voorkomen.

  Maak dakgoten en afvoerpijpen regelmatig schoon tijdens het vallen van de bladeren.  
 Op deze manier voorkom je verstoppingen. 

  Borrelt je radiator? Dan zit er lucht in de radiatoren. Om deze geluiden kwijt te raken moet je de  
 radiatoren ontluchten en de CV-ketel nadien bijvullen. Hoe doe je dit? 

  Zet je thermostaat lager en wacht even tot je CV-ketel gestopt is met draaien. 

  Draai de radiatoren dicht die ‘borrelen’.

  Nu kan je je radiator ontluchten met een speciaal sleuteltje. 

  Tip: voor je gaat ontluchten neem een doek of bakje om het water op te vangen. Er zal pas water uit  
  de radiator komen als alle lucht weg is. Als er water uit je radiator komt, draai deze dan terug dicht.

  Vergeet na het ontluchten van je radiatoren je CV-ketel niet bij te vullen met water (druk nakijken). 

  Heb je hier vragen over, dan kan je onze technische dienst contacteren  
  (Zij zijn elke voormiddag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u).  

  Nu kan je je thermostaat terug opzetten.  

Besparen op de verwarmingskosten

  - Sluit ’s avonds je (over)gordijnen voor extra isolatie.

  - Laat je (over)gordijnen tot op de vensterbank hangen.  Hangen ze over je vensterbank en een stukje 

   over je radiator? Dan zal er warmte achter je gordijn verdwijnen. 

  - Plaats geen spullen voor of op de radiator (bv. zetel, handdoeken, …)  

   Doe je dit wel?  Dan heeft de radiator minder ruimte om warmte af te geven.

  - Sluit binnendeuren. 

  - Heb je koud?  Trek dan een extra trui aan.  

 - Heb je koude voeten?  Doe dan pantoffels of warme sokken aan. Je hoeft de thermostaat niet hoger te  
   zetten om warm te hebben. 

  - Veel tocht komt bij de voordeur vandaan. Wat kan je hieraan doen? Plaats tochtstrips,  
   leg een tochtrol, hang een (dik) gordijn aan de deur.

  - Ventileer een kwartiertje per dag om vochtige binnenlucht in te ruilen voor droge buitenlucht. Doe  
  dit ook nadat je in bad of de douche bent geweest.  De ruimte zal afkoelen, maar droge lucht verwarmt     
  makkelijker dan vochtige lucht.  De invloed op het energieverbruik is dus klein.

  - Zet een half uur voordat je gaat slapen de thermostaat al op de nachtstand.  De kamer blijft nog een  
   tijdje warm.

  - Tip voor het instellen van je dag- en nachttemperatuur: als het verschil té groot is moet je CV-ketel  
   harder werken om alles opnieuw opgewarmd te krijgen. 

  • Radiatoren: zorg dat het verschil niet meer is dan 5° (bv. 20° overdag is minimum 15° ’s nachts)

  • Vloerverwarming: zorg dat het verschil niet meer is dan 3° (bv. 20° overdag is minimum 17° ’s nachts) 

Sneeuw

  - Iedereen is verplicht bij sneeuwval en ijzel om het voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken.   
  Dit is niet alleen voor jouw veiligheid, maar ook voor die van de voorbijgangers.  

  - Verwijder eerst de losse sneeuw en strooi daarna met zout.  Verwijder geen sneeuw met koud of  
   warm water want dit zal opnieuw bevriezen.  

  - In appartementsgebouwen moeten de bewoners van het gelijkvloers het voetpad vrijmaken tot aan  
   de inkomhal. Help elkaar hierbij, jullie wonen samen in het gebouw en zorgen samen voor een 
   veilige woonomgeving. 

  - Let bij winterse omstandigheden extra op elkaar. Sommige buren durven niet altijd de deur uit.   
   Het is misschien een goed idee om aan te bieden wat boodschappen voor hen mee te brengen.

Ontluchter

Sleuteltje

Informatie over onroerende 
voorheffing

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 3 - 5


