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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.woonnet.be

Beste lezer,
Beste huurder,

Met dank aan deze nieuwsbrief ligt de sociale huisvestings-
maatschappij (of toch minstens het nieuws er over) een 
drietal keer per jaar in je brievenbus. Daarnaast vind je ons 
sinds enkele weken ook terug op het internet. Via www.
huisvestingheistputte.be kan je de Maatschappij voor de 
Huisvesting van Kanton Heist-op-den-Berg online volgen. De 
website wordt één van onze informatiekanalen naar onze 
huurders toe. Op de website staat dan ook al heel wat inte-
ressante informatie voor de huurders bij elkaar. Daarnaast 
hopen we dat de andere mensen uit Heist-op-den-Berg en 
Putte op deze digitale manier kennis kunnen maken met de 
sociale huisvestingsmaatschappij en beter op de hoogte 
raken van onze doelstellingen en activiteiten.

Misschien is het nieuwe logo voor de huisvestingsmaat-
schappij jullie opgevallen? Al enkele weken staat het 
bovenaan de meeste brieven die vertrekken naar onze 
huurders. Nog even en het oude logo zal helemaal uit 
beeld verdwenen zijn.

Als sociale huisvestingsmaatschappij hechten we veel 
belang aan een aangename sfeer in onze wijken. Daarom 
zijn we erg blij dat de speelkoffer, een initiatief van de 
gemeente samen met Arktos, ook dit jaar tijdens de grote 
vakantie weer langs komt in verschillende van onze wijken. 
Hopelijk mogen jullie kinderen weer mee komen spelen.

Waarom je op 29 mei je buurman of buurvrouw in de bloe-
metjes mag zetten, lees je ook nog in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!
Sebastiaan Marien

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 in 2015:
• Vrijdag 1 mei
• Vrijdag 8 mei
• O.L.H. Hemelvaart donderdag 14 mei
• Pinkstermaandag 25 mei
• Dinsdag 21 juli – nationale feestdag

• Maandag 2 november
• Woensdag 11 november - wapenstilstand
• Vrijdag 25 december - Kerstdag
• Vrijdag 1 januari 2016
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V.U.: Sebastiaan Mariën, Molenstraat 193 bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg

OPENINGSUREN KANTOOR ‘HKH’, PLANTIJNLAAN 2, HEIST-OP-DEN-BERG

WIJ STELLEN U GRAAG ONZE ADMINISTRATIEVE DIENST VOOR

WIE ZIJN WIJ?

(van links naar rechts)

Kim Tobback
• kandidaten huur- en koopwoningen
• 015/24 71 86: optie 2

Sabine Rombauts
• verzekeringen, nutsvoorzieningen, huurberekeningen
• 015/24 71 86: optie 3

Karen Docx
• boekhouding, betalingen, waarborg
• 015/24 71 86: optie 4

Greet Croon
• directie & toewijzingen
• 015/24 71 86: optie 1

EEN CORRECTE BETALING DOE JE ZO:

Vermeld STEEDS het OGM-nummer bij elke betaling!  Dit ziet er uit als volgt ***000/xxxx/xxxxx***.  U vindt 
dit nummer rechts bovenaan op uw huurberekening.  Indien u wenst kunnen wij u voorgedrukte overschrijvings-
formulieren bezorgen.

DUPLICATEN VAN ATTESTEN VOOR EEN 
HANDICAP NIET LANGER BESCHIKBAAR 
OP PAPIER.

Vanaf 1 januari 2016  kan de FOD Sociale 
Zekerheid u geen dubbel meer bezorgen van 
het attest van uw handicap. U krijgt dit attest 
alleen nog op papier bij de vaststelling van uw 
handicap.

Sinds 14 juni 2014 kan u zelf een dubbel op-
vragen via www.handiweb.be en een scherm-
afdruk uit uw persoonlijk dossier maken.
Hiervoor heeft u een pc, een printer, een 
kaartlezer, basissoftware eID, uw identiteits-
kaart en de pincode hiervan nodig.

Heeft de huisvestingsmaatschappij een at-
test van uw handicap nodig en heeft u geen 
kaartlezer zoals hierboven vermeld dan kan u 
hiervoor bij ons terecht.

Vergeet niet uw identiteitskaart en uw pincode 
mee te brengen. U bent uw pincode vergeten 
of verloren? Ga dan eerst langs bij de dienst 
bevolking van uw gemeente.



Het is weer zover: de zon staat voor de deur, en dit betekent voor alle kinderen: spelen en ravotten! Goed nieuws, want ook 
dit jaar trekt de Speelkoffer door Heist-op-den-Berg. Dit is een initiatief van Jeugddienst Heist-op-den-Berg en Arktos vzw.

In verscheidene wijken kunnen de kinderen komen meegenieten van een leuke dag, onder leiding van enkele enthousiaste 
animatoren. In 2014 kwamen meer dan 200 kinderen meespelen, en ook in 2015 staan de animatoren klaar met een 
leuk programma. Wil je jouw (klein)kinderen ook laten meegenieten van dit speelfestijn? Ontdek dan hier wanneer er in 
jouw wijk zal gespeeld worden:

mei juni 6 – 10 juli
Itegem
Prof. Verbiststraat
elke woensdagnamiddag
13u30 - 16u30

Heist-centrum
Orshagenstraat
elke woensdagnamiddag
13u30 - 16u30

Schriek
Nachtegaalweg
maandag tot vrijdag
10u30 - 12u en 13u - 16u

13 – 17 juli 13 – 17 juli 10 – 14 augustus
Wiekevorst
Winterstraat
maandag tot vrijdag
10u30 - 12u en 13u - 16u

Hallaar
Dorelarelei
maandag tot vrijdag
10u30 - 12u en 13u - 16u

Schriek
Nachtegaalweg
maandag tot vrijdag
10u30 - 12u en 13u - 16u

24 – 28 augustus 24 – 28 augustus september
Wiekevorst
Winterstraat
maandag tot vrijdag
10u30 - 12u en 13u - 16u

Itegem
Prof. Verbiststraat
maandag tot vrijdag
10u30 - 12u en 13u - 16u

Wiekevorst
Winterstraat
elke woensdagnamiddag
13u30 - 16u30

oktober november
Heist-Station
Moretuslaan
elke woensdagnamiddag
13u30 - 16u30

Heist-Station
Moretuslaan
maandag tot vrijdag
10u30 - 12u en 13u - 16u

Animatoren
Arktos vzw is steeds op zoek naar enthousiaste animatoren. Ben jij 16 jaar of ouder? Wil je je graag inzetten voor de 
kinderen in onze wijken en hiermee een centje bijverdienen? Neem dan contact op voor meer informatie.

Contactpersoon Arktos vzw: Anne Vanherck (avanherck@arktos.be of 0479 60 38 10)
Contactpersoon Jeugddienst Heist-op-den-Berg: Sarah Symons (buurtproject@jeugddienstheist.be of 015 24 76 21)

Onze huisvestingsmaatschappij is steeds bezig om haar dienstverlening zo 
goed mogelijk te organiseren.  Om iedereen sneller en beter te kunnen infor-
meren hebben wij een website aangemaakt “www.huisvestingheistputte.be”, 
die in de loop van de maand mei online zal komen.  

Je kan er alle informatie vinden die je nodig hebt als huurder of kandidaat 
voor een huur- of koopwoning.  Samen met enkele huurders en kandidaten 
werd de site nagekeken op inhoud, duidelijkheid en verstaanbaarheid.  Is er 
toch iets dat je hier niet op kan terugvinden, aarzel niet ons te contacteren 
zodat wij de website kunnen verbeteren.

Op vrijdag 29 mei viert heel Vlaanderen ‘Dag van de Buren’. Op die dag worden buren aangemoedigd om elkaar te ontmoe-
ten, activiteiten te organiseren, … Een mooi initiatief, dat onze huisvestingsmaatschappij niet zomaar wil laten voorbijgaan!

Als sociale huurder woon je samen met je buren in een-
zelfde wijk, straat, appartementsgebouw, … Buren zijn 
belangrijk, en daarom willen we hen eens extra in de 
verf zetten. Hiervoor organiseert onze huisvestings-
maatschappij de actie Zet je buren in de bloemetjes.

Heb jij een buur die je eens extra wil bedanken? Een buur 
die je eens graag in de bloemetjes wil zetten? Bezorg 
ons dan vóór vrijdag 29 mei de volgende informatie, en 
wij zorgen voor de rest!

• Wie wil je in de bloemetjes zetten?
• Waarom wil je deze persoon in de bloemetjes zetten?

Onze huisvestingsmaatschappij zorgt nadien voor bloe-
metjes en een geschenk. Dit zal samen met jou worden 
bezorgd aan jouw buur. Zelf moet je voor niets zorgen, 
wij zorgen ervoor dat je jouw buur kan verrassen met 
een bloemetje!

Wens je hieraan deel te nemen? Bezorg dan alle 
info aan onze sociale dienst:
Telefonisch: 015/24.71.86 - druk optie 6
E-mail: sw@hhk.woonnet.be of sd@hkh.woonnet.be
Op bureel: Plantijnlaan 2, 2220 Heist-op-den-Berg (elke 
voormiddag tussen 9u00 – 12u00)

Op 12 en 13 maart 2015 vond een kijkdag plaats in de gerenoveerde appartementen in de Moretuswijk. Sinds mei 
2014 werd hard gewerkt om de appartementen volledig te vernieuwen. Om het einde van de werken in te luiden, wer-
den de inwoners uit de Moretuswijk uitgenodigd om de appartementen te komen bezichtigen.

In mei 2014 werd gestart met de renovatie van de appartementen van Moretuslaan 49. De oude appartementen maak-
ten plaats voor nieuwe appartementen met open keuken, een ruime leefruimte, een vernieuwde badkamer, nieuwe 
vloerbekleding, …

In maart 2015 waren de gerenoveerde appartementen klaar. Dit werd gevierd met een open kijkdag voor alle inwoners 
uit de Moretuswijk. Zo’n 70 bewoners kwamen de appartementen bekijken. Tijdens hun bezoek kregen ze de kans om 
een enquête in te vullen en hun ideeën en suggesties te geven. Via deze enquêtes gingen we op zoek naar de mening 
van onze huurders, zodat we hiermee aan de slag kunnen bij toekomstige renovatieprojecten. We wensen alle deelne-
mers nogmaals hartelijk te bedanken voor hun bijdrage!

Hierbij enkele foto’s van de vernieuwde appartementen.

ZET JE BUREN IN DE BLOEMETJES

KIJKDAG MORETUSLAAN 49

DE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ GAAT ONLINE!

SPEEL MEE MET DE SPEELKOFFER!


