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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

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

Elke werkdag tussen 9u en 12u. Elke 2de dinsdag van de maand tussen 17u en 19u. (uitgezonderd in augustus)

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 2016:
• Donderdag 5 mei – O.L.H. Hemelvaart
• Donderdag 12 mei - Teambuilding
• Pinkstermaandag 16 mei
• Maandag 11 juli – Vlaamse feestdag 
• Donderdag 21 juli – nationale feestdag
• Maandag 15 augustus – O.L.V. Hemelvaart

• Dinsdag 1 november – Allerheiligen
• Woensdag 2 november – Allerzielen
• Vrijdag 11 november – Wapenstilstand
• Dinsdag 15 november – Dag vd Dynastie
• Maandag 26 december – 2e Kerstdag
• Maandag 2 januari 2017
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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

ZET JE BUREN IN DE BLOEMETJES

Op vrijdag 27 mei viert heel Vlaanderen ‘Dag van de Buren’. Op die dag worden buren aangemoedigd om 
elkaar te ontmoeten, activiteiten te organiseren, … Een mooi initiatief, dat onze huisvestingsmaatschappij 
niet zomaar wil laten voorbijgaan!

Als sociale huurder woon je samen met je buren in eenzelfde wijk, straat, appartementsgebouw, … Buren zijn belang-
rijk, en daarom willen we hen eens extra in de verf zetten. Hiervoor organiseert onze huisvestingsmaatschappij 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 20 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 selecteert de 5 
leukste verhalen en zorgt voor een attentie. Deze 
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 attentie!

ONZE NIEUWE SOCIALE MEDEWERKER

Sinds januari 2016 werkt Nikki Wouters op onze sociale dienst waar 
zij collega Stijn Wyns bijstaat.

Nikki houdt zich bezig met de individuele huurderscontacten: regis-
tratie en afwerking van individuele problemen, bemiddeling, huurach-
terstallen, … Je kan haar bereiken op 015/24 71 86 (druk 2) of nw@
hkh.woonnet.be.

Stijn werkt meer rond de algemene sociale werking: bewonersverga-
deringen, de leefbaarheid in onze wijken, begeleiding bij herhuisves-
ting door renovatie, projecten rond bewonersparticipatie. Stijn is te 
bereiken op 015/24 71 86 (druk 2) of sw@hkh.woonnet.be.
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Wens je hieraan deel te nemen?
Bezorg dan alle info aan onze sociale dienst:

Telefonisch: 015/24.71.86 - druk optie 2
E-mail: sw@hhk.woonnet.be of nw@hkh.woonnet.be
Op bureel: Plantijnlaan 2, 2220 Heist-op-den-Berg 
(elke voormiddag tussen 9u00 – 12u00)

Beste lezer,
Beste huurder,

In de vorige nieuwsbrief hadden we het onder andere 
over het belang van het goed onderhouden van je wo-
ning. Als geheugensteuntje en om te weten wat je best 
wanneer doet, voegden we de onderhoudskalender bij 
de nieuwsbrief. Het goed onderhouden van je woning 
verhoogt de levensduur van de woning en bevordert het 
wooncomfort.

In deze nieuwsbrief leer je dat een goed onderhoud ook 
kan bijdragen aan je eigen veiligheid. Al onze woningen 
zijn voorzien van een rookmelder. Door de rookmelder 
regelmatig te reinigen en de batterij te wisselen wan-
neer de rookmelder dit aangeeft, heb je zelf in de hand 
dat die goed blijft functioneren. Alleen zo zorg je er voor 
dat de rookmelder je zal wakker maken als er ’s nachts 
rookvorming zou zijn in je woning. Want van de geur al-
leen word je niet wakker.

Verdient je buur een bloemetje? Omdat die voor jou naar 
de winkel gaat of omdat die de wijk proper houdt of nog 
om een heel andere reden? Lees dan zeker het artikel 
“zet je buren in de bloemetjes”. Misschien mag jij je 
buur dan binnenkort echt in de bloemetjes zetten…

Veel leesplezier!
Sebastiaan Marien



WIJ GEVEN JE GRAAG KORT EEN BEETJE UITLEG OVER 

DE BRANDVERZEKERING VAN JE WONING.

Wij stellen Dragan de poetsman 
en “Manus” graag even voor.
Wie is Dragan ?

Dragan werkt al 4 jaar voor Manus. 
Hij heeft eerst een tijdje voor Woon-
punt in Mechelen gewerkt. Daar 
poetste hij de burelen. Hij woont 
in Heist-op-den-Berg, is gehuwd en 
heeft 6 kinderen. Sinds 21 maart 
werkt hij via Manus voor onze huis-
vestingsmaatschappij en poetst hij 
de traphallen en de ramen in ver-
schillende appartementsgebouwen 
in de buurt.

Hij is afkomstig van Servië en heeft 
in Beograd, de hoofdstad van Ser-
vië, gewoond. Hij woont nu al 16 
jaar in België en spreekt heel goed 
Nederlands.

Dragan is een heel enthousiaste 
poetsman. Hij werkt graag voor 
Manus omdat hij van poetsen 
houdt, hij wordt heel goed begeleid 
en ze zijn zeer tevreden over hem. 
Dragan fi etst van de ene traphal 
naar de andere. Hij heeft zijn fi ets 
van Manus gekregen.

Wij vroegen aan Dragan wat het 
poetsen nog gemakkelijker en 
aangenamer maakt:

Soms staan er schoenen of dozen 
op de venstertabletten, Dragan 
poetst ook de ramen. Met schoe-
nen of dozen op de venstertablet-
ten is dat moeilijk. 

Soms staan er veel dozen, vuilzak-
ken of zelfs meubilair of een TV in 
sommige gangen: het zou aange-
naam zijn als dit allemaal weg ge-
zet wordt.

Wij zijn er zeker van dat jullie Dra-
gan willen helpen om zijn werk 
goed te kunnen doen.

Kijk in jouw gang: staat er een doos, 
een vuilzak, een TV of iets anders? 
Doe dit weg, zet het in je garage 
of doe het naar een containerpark. 
Dragan zal je dankbaar zijn.

Wat is Manus ?

Manus is een sociaal poets- en klus-
bedrijf dat zijn medewerkers extra 
begeleiding en ondersteuning geeft 
zodat zij na verloop van tijd bij een 
ander “gewoon” bedrijf kunnen gaan 
werken. Kwaliteit is erg belangrijk 
voor Manus: zij laten hun medewer-
kers niet alleen poetsen maar ook 
lessen Nederlands volgen en zij krij-
gen verschillende vakopleidingen. 

Ook het milieu is heel belangrijk 
voor Manus: zij werken altijd met 
milieuvriendelijke producten.

Manus is een buurtbedrijf: zij willen 
er mee aan werken om een buurt 
aangenaam te maken om te wonen, 
te werken en te leven. Zij zoeken 
hun medewerkers ook in de buurt.

DRAGAN DE BRANDVERZEKERING VAN JE WONING

ALS JOUW TRAPHAL DOOR EEN FIRMA GEPOETST WORDT, HEB JE 

HEM MISSCHIEN AL GEZIEN: DE POETSMAN VAN DE ONDERHOUDS- EN 

KLUSFIRMA “MANUS” DIE SINDS 21 MAART DE TRAPHALLEN POETST.
Je moet een verzekering voor de eigen “inhoud” afsluiten bij 
een verzekeringsmaatschappij die in België erkend is. 

Wat is eigen “inhoud” ? De eigen inhoud is jouw inboedel 
= meubelen, elektronische toestellen, kleding, … Ook de 
waarde van schilder- en behangwerken hoort hierbij.

Je moet geen verzekering voor het gebouw afsluiten. De huis-
vestingsmaatschappij heeft een brandverzekering afgesloten 
voor het gebouw.

Onze verzekeringsmaatschappij doet afstand van verhaal 
tegenover de huurder.

Wat is “afstand van verhaal tegenover de huurder”? Dit bete-
kent dat onze huisvestingsmaatschappij de vergoeding voor 
de schade krijgt terugbetaald van onze verzekeringsmaat-
schappij en dat onze verzekeringsmaatschappij niet aan de 
huurder zal vragen om dit bedrag aan hen te betalen (tenzij 
de huurder de schade met opzet heeft veroorzaakt).

Is er schade ? Dit moet je doen:

1. Informeer onze huisvestingsmaatschappij on-
middellijk. Bel naar 015/24 71 86 (optie 1).

2. Neem foto’s.
3. Is er schade aan je “inboedel” ?

  Doe aangifte bij je verzekeringsmaat-
schappij. Het maakt niet uit wat de oor-
zaak van de schade was.
  Verwittig onze huisvestingsmaatschappij 
dat je aangifte deed bij je verzekerings-
maatschappij, bezorg ons de naam en 
het polisnummer van je verzekerings-
maatschappij.

4. Zijn er herstellingen nodig door de schade 
aan het gebouw ?

  Bezorg ons de prijsoffertes zodra je die 
hebt.

5. Moet je nieuwe aankopen doen door de 
schade aan het gebouw ?

  Bezorg ons de facturen van de nieuwe 
aankopen van zodra je deze hebt.

ONDERHOUD VAN DE ROOKMELDER
Al onze woningen hebben een rookmelder. Soms begint deze te piepen terwijl er geen rook aanwezig is. Dit kan 2 oorza-
ken hebben: ofwel moet de melder dringend gereinigd worden ofwel is de batterij aan vervanging toe. 

Hoe reinig ik mijn rookmelder?

• Rookmelders zien er soms schoon uit, maar stof kan 
zich aan de binnenkant ophopen waardoor de mel-
der ‘gevoeliger’ wordt en begint te piepen. Verwijder 
regelmatig (minstens 1x per maand) het stof van de 
rookmelder, indien nodig met een iets vochtige doek. 
Zuig de gaten waar de rook doorheen moet, langs de 
zijkant van de melder, schoon met de zachte borstel 
van de stofzuiger. 

• Test je rookmelder regelmatig. Dit doe je door de 
TEST BUTTON in te drukken en even vast te houden. 
Test de rookmelder niet met vuur, sigaretten, e.d.

• Bescherm de rookmelder tegen het stof tijdens reno-
vatie- of verbouwingswerken.

• De rookmelder mag NOOIT in aanraking komen met 
vloeibare stoffen!

• Schilder de rookmelder nooit en plak de gaatjes niet 
af. De detector kan hierdoor slecht functioneren. 

Wat als de batterij plat is?

Als de batterij aan vervanging toe is geeft het apparaat dit 
vanzelf aan door regelmatig, minimaal 30 dagen lang, af 
en toe een klein piepje te laten horen. 

Bij het type van rookmelder waar je de batterij kan uitha-
len, is het vervangen van deze batterij ten laste van de 
huurder.

Bij sommige rookmelders kan je de batterij niet vervan-
gen. Deze batterij gaat ongeveer 10 jaar mee. Contac-
teer onze maatschappij zodat we de rookmelder kunnen 
komen vervangen.

WAT ALS JE JE HUISSLEUTEL KWIJT BENT?

Het kan gebeuren dat je je sleutel kwijt bent of dat je jezelf hebt buitengesloten. Vaak bellen de huurders dan 
naar onze maatschappij voor een reservesleutel. 

Zoals vermeld staat in het ZieZo!...-boekje is de huurder zelf verantwoordelijk voor de sleutels en het slot. De 
huisvestingsmaatschappij heeft geen reservesleutels van de woningen, enkel van de buitendeuren van de 
appartementsgebouwen. 

Je belt dus best naar een slotenmaker die je uit de nood kan helpen.
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