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voor al uw reacties en mededelingen
 

 huisvesting kanton heist-op-den-berg 
plantijnlaan 2 - 2220 heist-op-den-berg

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

beste lezer, 
beste huurder,

hiermee heeft u de eerste editie van de nieuwsbrief van de 
maatschappij voor de huisvesting van kanton heist-op-den-
berg in uw handen. dit is een volledig nieuw initiatief van 
de sociale huisvestingsmaatschappij. via deze nieuwsbrief 
zouden we jullie op de hoogte willen houden van onze acti-
viteiten. het is onze bedoeling om de nieuwsbrief twee tot 
drie keer per jaar te laten verschijnen.

in deze eerste editie gaan we heel wat mensen aan jullie 
voorstellen. in de eerste plaats de verschillende perso-
neelsleden. Zij zetten zich elke dag opnieuw in voor jullie, 
onze huurders. met sommigen hadden jullie misschien wel 
al eens contact. maar enkelen onder hen zijn nieuw. Zij zijn 
sinds enkele weken aan de slag bij onze huisvestingsmaat-
schappij en werken zich volop in. in het bijzonder belichten 
we de vernieuwde sociale dienst.
daarnaast stellen we ook graag de bestuursleden van de 
huisvestingsmaatschappij voor. Zij zijn aangeduid door de 
gemeenten heist-op-den-berg en putte. Zij stippelen mee 
het beleid van de huisvestingsmaatschappij uit, in overleg 
met het gemeentebestuur.

wij luisteren graag naar jullie opmerkingen en reacties.
veel leesplezier!

openingsuren kantoor ‘hkh’, plantijnlaan 2, heist-op-den-berg

elke werkdag tussen 9u en 12u
elke 2de 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 2014:
•	 vrijdag 11 juli - vlaamse feestdag
•	 maandag 21 juli - nationale feestdag
•	 vrijdag 15 augustus - o.l.v. hemelvaart
•	 maandag 10 november - brugdag
•	 dinsdag 11 november - wapenstilstand
•	 donderdag 25 december - kerstdag
•	 vrijdag 26 december - 2de kerstdag

onze sociale dienst is uitgebreid

wie is uw contactpersoon?

greet croon: diensthoofd sociale dienst

stijn wyns: hallaar, itegem, wieke-
vorst, heist-Centrum (o.t. heist, lod. 
liekenswijk, moretuslaan, plantijnlaan, 
kasteelstraat, hukbossenlaan, de 
berk, werftsesteenweg, bergvelden, 
stationsstraat, boudewijnlaan)

simon devriendt: heist-goor, schriek, 
beerzel, putte, peulis, heist-Centrum 
(ter hagen, orshagenstraat, bos-
sestraat, geelhandlaan, lerrekens-
straat)

wat doet de sociale dienst?

•	 uw aanspreekpunt voor alle sociale problemen.
•	 luisteren naar uw verhaal.
•	 Contacten met de bewoners onderhouden.
•	 toezicht houden op het onderhoud.
•	 opvolgen van huurachterstallen.
•	 huisbezoeken uitvoeren.
•	 de mening van onze huurders bevragen.
•	 wijk- en buurtbezoeken uitvoeren.
•	 een goed samenleven bevorderen.
•	 initiatieven van de huurders voor de buurt ondersteunen.

hoe kan u de sociale dienst contacteren?

telefoon: 015/24.71.86 – druk 6
e-mail: greet Croon - gc@hkh.woonnet.be 
 stijn wyns - sw@hkh.woonnet.be 
 simon devriendt - sd@hkh.woonnet.be

waarvoor kan u bij de 
sociale dienst terecht?

heeft u moeite met het betalen 
van uw huur? 
 > wij zoeken samen naar een 
oplossing op maat.

wenst u een gesprek over het 
samenleven in uw buurt of wijk? 
 > wij komen bij u langs om dit 
samen te bespreken.

bent u op zoek naar poetshulp of 
andere hulpverlening? 
 > wij verwijzen u graag door naar 
de juiste diensten.

heeft u hinder van overlast? 
 > wij gaan samen op zoek naar 
oplossingen.
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v.u.: sebastiaan mariën, molenstraat 193 bus 1, 2220 heist-op-den-berg



achteraan vlnr: rombauts sabine, van looy geert, wyns stijn, van den berghe danny, de wyngaert theo (directeur), 
mariën sebastiaan (voorzitter)
vooraan vlnr: tobback kim, devriendt simon, docx karen, Croon greet, verschaeren bart, daneels danny

n.a.v. het grond- en pandendecreet werd op de hoek van de bareelstraat en biezenstraat een perceel grond aange-
kocht met een oppervlakte van 861m². kostprijs hiervan bedroeg € 205.227,50.
de bouw van 5 appartementen (2 met 1 slaapkamer op gelijkvloers en 3 met 2 slaapkamers) werd gestart op 
08/03/2013 en voorlopig opgeleverd op 09/05/2014. er zijn 4 carports en een tuinberging voorzien.
de appartementen zijn verhuurbaar vanaf 01/07/2014.
totale kostprijs: € 659 025,1 (excl. btw)

5 nieuwbouwappartementen 
‘BaReelStRaat’ BeeRzel
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sociaal medewerkers

samenstelling raad van bestuur

de samenstelling van onze raad van bestuur ziet er als volgt uit:

voorzitter:
dhr. mariën sebastiaan - heist-op-den-berg

ondervoorzitter:
dhr. bruylant johan - putte

bestuurders:
dhr. Casteels andré - putte
dhr. truyts frans - putte
dhr. de haes jan - heist-op-den-berg
dhr. van dessel lucas - heist-op-den-berg
dhr. eskens jan - putte
mevr. van genechten vanessa - heist-op-den-berg
mevr. liekens lisette - putte
dhr. vanbesien stefan - heist-op-den-berg

directeur:
dhr. de wyngaert theo - heist-op-den-berg

mevr. liekens maria - putte
mevr. verreth karine - heist-op-den-berg
dhr. mariën jozef - heist-op-den-berg
mevr. verschoren greta - heist-op-den-berg
mevr. onsea veerle - heist-op-den-berg
dhr. vertommen freddy - putte
dhr. schoovaerts patrick - heist-op-den-berg


