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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 • Onze burelen zijn gesloten van  
25 december t.e.m. 2 januari 2020.

V.U.: Sebastiaan Mariën, 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
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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VOORZITTER

• NIEUWE RAAD VAN BESTUUR

• AH, DIE BUREN…

• BEWONERS HEBBEN 
INSPRAAK IN DE 
VERVANGINGSBOUW VAN 
IMMERSEELSTRAAT ITEGEM

• SLUITINGSDAGEN HKH

VOORWOORD

Beste lezer, 
Beste bewoner,

De gemeenteraadsverkiezingen liggen al een tijdje achter ons.  
Met een nieuwe bestuursperiode treedt ook een nieuwe raad van 
bestuur van de huisvestingsmaatschappij aan.

Als nieuwe voorzitter wil ik mij graag kort aan u voorstellen. Ik 
ben al verschillende jaren politiek actief in Heist-op-den-Berg. 
Zo was ik gedurende de vorige bestuursperiode onder andere 
schepen van wonen. Daarnaast heb ik al 12 jaar ervaring in de 
huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen als lid van de raad van 
bestuur. De kennis die ik tijdens deze periodes heb opgedaan wil ik 
graag de volgende 3 jaar delen met onze Heistse maatschappij.  
De inspiratie is er, en de goesting om er in te vliegen duidelijk ook.  
Samen met onze medewerkers, de raad van bestuur en vooral met jullie.

Om af te sluiten kom ik even terug op de bestuurders. Deze bestuurs-
periode werken we met een afgeslankte raad van bestuur, we gaan 
namelijk van 17 bestuurders naar 9 mensen wat aardig impact zal 
hebben op de werking. 
Tijdens de laatste algemene vergadering namen we afscheid van een 
aantal bestuurders en van de vorige voorzitter. Enkelen onder hen met 
vele jaren dienst en inzet. Ik wil hen via deze weg allemaal bedanken, 
dankzij hen kunnen we vandaag rekenen op een goed werkende 
maatschappij. 

Om dit voorwoord af te sluiten, nog enkele weken voor de start van de 
vakantie, wens ik u samen met onze medewerkers en de leden van de 
raad van bestuur een deugddoende vakantie.

Wim Van den Bruel

Het appartementsgebouw in Van Immer seelstraat 
te Itegem wordt afgebroken. Er worden nieuwe 
appartementen gebouwd met een ondergrondse 
garage met een lift. Na een architectuur wedstrijd 
is ARQ architecten uit Sint-Niklaas aangesteld als 
ontwerper.

Zoals bij de renovatie van de woningen in Wiekevorst, worden 
ook bewoners betrokken bij deze vervangings bouw. Dit is in 
samenwerking met Marloes Damen van Samenlevingsopbouw 
Antwerpen provincie.

Daarom stelde de architect op 25 maart het schets ontwerp 
voor aan de huidige bewoners van het gebouw. In het 
algemeen waren de bewoners tevreden met het uitzicht van het gebouw.
De opmerkingen van de bewoners kunnen we als volgt samenvatten:

• Zorg voor voldoende veiligheid voor de bewoners en hun materiaal.
• Een grote fietsenberging in de ondergrondse garage is geen goed idee, zorg desnoods voor een gedeeltelijke afscheiding. 
• Een grotere persoonlijke bergruimte zou een meerwaarde zijn.

Bij een ontwerp moet er natuurlijk rekening gehouden worden met een aantal beperkingen zowel qua ruimte als de 
projectvoorwaarden van de VMSW. Maar de architect gaat rekening houden met de opmerkingen van de bewoners 
bij het verder uitwerken van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp.

Er zal nu een kerngroep met enkele bewoners worden samengesteld om de stem van de bewoners te ver tegen-
woordigen in het verdere verloop van het project.

De plannen van al onze nieuwbouw of renovatieprojecten kan je trouwens volgen op onze website  
www.huisvestingheistputte.be.

Bewoners hebben inspraak  
in de vervangingsbouw 
Van Immerseelstraat Itegem

Sluitingsdagen HKH

Voor dringende, technische herstellingen tijdens het week-
end 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. Als de wachtdienst je niet onmiddellijk kan te woord 
staan, spreek dan jouw naam, adres, telefoonnummer én 
de reden waarvoor je belt in op het antwoordapparaat. 
De technieker van dienst belt je dan zo snel mogelijk 
terug. Onze wachtdienst komt alleen voor dringende 
herstellingen. 

Wat is een dringende herstelling?
Een dringende herstelling is noodzakelijk wanneer de 
veilig heid in het gedrang komt of wanneer er verdere 
schade kan optreden.

Enkele voorbeelden van dringende herstellingen:
• waterleiding kapot: bel de wachtdienst
• GROTE lek aan de verwarming: bel de wachtdienst
• stormschade (kapotte ramen, …): bel de wachtdienst

• bij brand: bel eerst de brandweer op 112 en daarna de 
wachtdienst

• bij gasreuk: bel eerst de gasfirma Eandis op 0800/19 
400 op en daarna de wachtdienst 

• Geen verwarming of warm water: bel naar de 
onderhoudsfirma van uw CV-ketel (Vaillant, Bulex, Cofely)

Enkele voorbeelden van niet-dringende herstellingen:
• een versleten kraan
• problemen met thermostaat
• kapotte deurbel of parlofoon
• lekkende dakgoot

Wat als je iets meldt dat niet zo dringend blijkt te zijn? 
Dan betaal je 75e voor verplaatsing en werkuren.

Indien je tijdens het weekend of op feestdagen voor 
andere, niet-dringende zaken contact opneemt kies je 
voor optie 2. Spreek je naam, telefoonnummer en jouw 
vraag in op het antwoordapparaat en je wordt teruggebeld 
tijdens de kan toor uren.

IN DE PERIODE TUSSEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR,
VAN 25 DECEMBER TOT EN MET 2 JANUARI,  

IS ONS BUREEL GESLOTEN 



Nieuwe Raad van Bestuur
Belangrijk

Sinds vrijdag 26 april heeft onze huisvestingsmaatschappij een  
nieuwe Raad van Bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen, elke 6 jaar,  
wijzigt de samenstelling van de Raad van Bestuur op onze Algemene Vergadering.

Hoe is de Raad van Bestuur samengesteld?

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van 
politieke partijen die het beleid bepalen in de gemeente.

Sinds dit jaar telt de Raad van Bestuur 9 leden:

• 5 bestuurders van de gemeente Heist o/d Berg
-  Wim Van de Bruel (CD&V) - voorzitter
-  Patrick Cottenie (NVA)
-  Jan Gommers (Groen)
-  Veerle Onsea (OpenVLD)
-  Stefan Vanbesien (PRO Heist)

• 3 bestuurders van de gemeente Putte
-  Suzanne Van Heugten (Lijst Burgemeester) - 
ondervoorzitter

-  Linda de Keuster (Lijst Burgemeester)
-  Katrien Op de Beeck (Lijst Burgemeester)

• 1 bestuurder van de Provincie

-  Jan De Haes (NVA)

De directeur, Theo De Wyngaert, neemt ook deel aan de 
Raad van Bestuur.

In hun beslissingen zijn de leden verplicht om rekening 
te houden met de sociale huurwetgeving (Kaderbesluit 
Sociale Huur).

De opdrachten van de Raad van Bestuur zijn als 
volgt:

• Bepalen van het beleid en controleren of dit beleid 
effectief wordt gerealiseerd.

(enkele voorbeelden: bepalen van de renovatieplanning, 
welke structurele herstellingen zijn noodzakelijk, welke 
aanpassingen aan de woning zijn toegelaten, welke 
opdrachten heeft onze sociale dienst, …).

• Woningen toewijzen aan kandidaat-huurders. De Raad 
van Bestuur kan een toewijzing weigeren als een 
huurder zijn woning niet goed onderhoudt of als er nog 
een openstaande huurschuld is.

• Beslissen over een versnelde toewijzing in dringende 
en uitzonderlijke situaties.

• Bepalen van de taakomschrijving van elk personeelslid 
en aanwerven van personeel als nodig. 

• Beslissen over aankopen (woningen, materiaal,…) en 
verkopen van woningen.

• Beslissen of het recht van voorkoop wordt toegepast.

• Acties nemen om aan de bepalingen te voldoen die 
staan omschreven in het Kaderbesluit Sociale Huur 
(enkele voorbeelden: hoe omgaan met huurders 
die in een te grote woning wonen, die eigendom 
verwerven,…). Opdrachten toewijzen rekening houdend 
met het overdrachtenbesluit.

• …

Hoe dikwijls vergadert de Raad Van Bestuur?
Zij komen +/- 10 keer per jaar samen.

Alle leden van de Raad Van Bestuur hebben een 
huishoudelijk reglement ondertekend.

Zo zijn zij bijvoorbeeld verplicht om alle agendapunten 
vertrouwelijk te bespreken, met eerbied van het recht 
op geheimhouding en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.

De Voorzitter en de directeur maken op voorhand een 
agenda op die aan alle leden wordt bezorgd.

Na elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.

De agenda en het verslag worden ook bezorgd aan de 
toezichthouder van het Agentschap Inspectie RWO.

De toezichthouder heeft het recht om binnen de 5 dagen 
een beslissing van de Raad van Bestuur te herroepen of 
om meer informatie op te vragen over een beslissing.

De Raad Van Bestuur stuurt via de directeur het 
personeel aan om te zorgen voor een goede werking en 
een optimale dienstverlening.

Kwaliteitsvolle woningen en tevreden huurders en 
kandidaat-huurders is het einddoel.

Ah, die  buren…

Je buren kies je niet. Ze wonen 
gewoon naast, boven of onder je. 
En ze woonden er misschien al toen 
jij je intrek in je woning nam.

Als buren heb je dagelijks met elkaar te 
maken. Door rekening te houden met elkaar 
blijft het leuk in je buurt. Groet je buren, 
maak eens een praatje. Zo leer je mekaar 
wat beter kennen. En hoe beter je elkaar 
kent, hoe meer je bereid bent om met 
elkaar rekening te houden…

Enkele tips om het samenleven 
aangenamer te maken:
• Zorg dat het stil is tussen 22u en 7u. 

Kondig een feestje of mogelijke geluidshinder aan maar beperk de overlast tot een minimum. Neem ook binnen 
afscheid van je gasten zodat geluidsoverlast bij het vertrek beperkt blijft.

• Zet je huisvuil alleen buiten op de dag dat het wordt opgehaald. Sorteer het ook netjes zoals voorgeschreven door 
het gemeentelijk reglement. Niet opgeruimd afval kan ongedierte aantrekken.

• Barbecue in de zomer? Zeker, maar laat de buren niet gedwongen meegenieten van rook of luchtjes. Let op waar 
je de barbecue neerzet en hou rekening met de windrichting.

Woon je in een appartement? Let dan ook op:
• Dat de gemeenschappelijke ruimtes (de gang, de trappen, de kelder, het meterlokaal) altijd vrij blijven. Stal hier 

geen fietsen of kinderwagens. Afval hoort hier uiteraard ook niet thuis!
• Om niet met deuren te slaan of op de trappen te rennen.
• Om niet met hakken of harde zolen door het appartement te lopen. Loop binnen op sokken of schoenen met 

zachte zolen.

Ook huisdieren kunnen zorgen voor overlast. De schuld ligt echter meestal bij het baasje, niet bij het huisdier 
zelf… Heb je een hond? Laat deze dan regelmatig uit en ruim de hondendrollen op, ook in je tuin. Een hond is een 
gezelschapsdier en wordt niet graag alleen gelaten. Veel honden die langdurig alleen gelaten worden, gaan janken 
of blaffen. Tot ergernis van de buren. Denk dus goed na vooraleer je een hond in huis neemt en laat het dier niet 
langdurig alleen thuis.

Ervaar je overlast van je buren? Voor je actie onderneemt, is het goed om eerst even na te denken of de klacht 
redelijk is. Komt de overlast vaak voor of een enkele keer? Ben jij de enige die er last van heeft of zijn er andere 
omwonenden met dezelfde klacht?

Als je vindt dat je klacht redelijk is, wacht dan niet te lang om een gesprek aan te knopen met je buur. Kleine irritaties 
kunnen snel groot worden als je er niet over praat. Bedenk vooraf wat je wil zeggen. Schrijf misschien op wat je met 
je buur wil bespreken en denk al na over mogelijke oplossingen of afspraken. Blijf vooral rustig! Het heeft geen zin 
een gesprek aan te gaan als je geïrriteerd of boos bent. Je gaat dan roepen en tieren en je zegt misschien dingen 
waar je later spijt van hebt of die de situatie erger maken.

Als een vriendelijk gesprek met de buur niets oplevert, kan je HKH vragen te bemiddelen. Let wel: we komen enkel 
tussen als je zelf eerst met je buur hebt gepraat. 

In geval van ernstige geluidsoverlast ’s nachts, kan je best de politie inschakelen. Dit geldt uiteraard ook in ernstige 
gevallen van overlast zoals geweld of drugsoverlast.


