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VIERMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
VAN DE HUISVESTING KANTON HEIST-OP-DEN-BERG

Onze sluitingsdagen in 2017: Maandag 1 mei • Maandag 8 mei – teambuilding • Donderdag 25 mei - O.L.H. Hemelvaart • Pinkstermaandag 
5 juni • Dinsdag 11 juli – Vlaamse feestdag • Vrijdag 21 juli – Nationale feestdag • Maandag 14 augustus – brugdag • Dinsdag 15 augustus – 
O.L.V. Hemelvaart • Woensdag 1 november – Allerheiligen • Donderdag 2 november – Allerzielen • Woensdag 15 november – Dag vd Dynastie 
• Maandag 25 december - Kerstmis • Dinsdag 26 december – 2e Kerstdag • Maandag 1 januari 2018 • Dinsdag 2 januari 2018

V.U.: Sebastiaan Mariën, Molenstraat 193 bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg

VOORWOORD

Beste lezer, 
Beste huurder,

Ik heb het niet nauwkeurig nageteld maar ik heb de indruk dat de 
woorden “buur” en “buurt” de meest voorkomende woorden in deze 
nieuwsbrief zijn. En dat nadat ik in de nieuwsbrief van januari in de 
inleiding al schreef over het buurtcomité De Molenaar dat  heel 
actief is in Weynesveld te Peulis en over het buurtcomité d’Oude 
Molen voor de omgeving van Ten Kerselaere dat van start zou 
gaan. Dat kan geen toeval zijn…

Buur, buurt, buurtfeest!!  Vraag maar na bij de bewoners van de 
Binnenwijk in Wiekevorst hoe leuk dat kan zijn. Samen met onze 
participatiemedewerker organiseerden een aantal huurders een 
nieuwjaarsreceptie. Er werden pannenkoeken gebakken. Sommige 
mensen brachten spontaan een hapje en een drankje mee. Zo leer-
den buren, sommigen hoewel ze al jaren in dezelfde wijk woonden, 
elkaar kennen.

Zou je ook een buurtfeest willen organiseren om de buren met 
elkaar in contact te brengen? Spring gerust even binnen op de 
huisvestingsmaatschappij. We geven graag raad, denken mee na 
en helpen waar mogelijk. Daarenboven kochten we enkele tafels die 
je voor het feest kan komen lenen. 

Veel lees- (en feest)plezier! 
Sebastiaan Mariën

Sinds kort werken wij samen 
met Marloes Damen. Zij is 
buurtwerker bij Samenle-
vingsopbouw Antwerpen pro-
vincie vzw. We hadden een 
gesprekje met haar zodat we 
wat beter kunnen kennismaken.

Marloes, vertel eens wat meer over je job? 
Ik zal de volgende drie jaar, samen met de Maatschappij 
voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg, 
werken aan bewonersparticipatie. Bewonersparticipatie 
wil zeggen dat we elke bewoner de kans willen geven 
om zijn/haar stem te laten horen over de werking en 
de plannen van de sociale huisvestingsmaatschappij. En 
over het leven in de buurt waarin hij/zij woont. Ik ga 
hiermee beginnen in Wiekevorst.

Wat wil je dan doen?
• Mensen een plaats geven waar ze terecht kunnen 

met vragen en ideeën over het leven in de buurt. Elke 
week kan je mij vinden op dinsdag van 14u tot 16u in 
het buurthuis (Lentestraat 10, 2222 Wiekevorst). 

• Samen zoeken naar oplossingen bij mogelijke 
problemen.

• Samen met buurtbewoners activiteiten organiseren 
om de mensen in de buurt dichter bij elkaar te 
brengen.

• Ervoor zorgen dat je als bewoner de nodige 
inspraak hebt. Ik zou ook willen bekijken of er op 
termijn een huurdersadviesraad kan worden samen-
gesteld.

Ik kijk er alvast naar uit om een vertrouwensvolle band 
met iedereen in de buurt op te bouwen.

Kunnen de mensen je contacteren?
Contacteer mij gerust als je interesse hebt om als vrijwil-
liger mee te werken binnen dit project. Ook vragen en 
bedenkingen zijn steeds welkom! Geef vanaf nu je technische melding 

enkel in de voormiddag door.

De technische dienst is steeds in de voormid-
dag te bereiken op 015/24 71 86 (druk 5) of 

 technischedienst@hkh.woonnet.be

Naar jaarlijkse gewoonte doen we een oproep om 
die dag je buur in de bloemetjes te zetten. 

Dit jaar vind je in deze nieuwsbrief een kaartje dat 
je aan je buur kan bezorgen om hem/haar te be-
danken. Dit kleine gebaar is voor je buur alvast 
veel waard.

Er zijn verschillende redenen waarom je dit kaartje 
aan je buur kan bezorgen: 
• voor de helpende handen, voor de toffe bab-

bels, voor de verzorgde tuin of balkon, 
• voor het rustig wonen of voor … .

We zouden het leuk vinden als je een foto maakt 
wanneer je dit kaartje aan je buur bezorgt.
Bezorg deze foto op ons bureel of mail de foto 
door naar info@hkh.woonnet.be.
Wil je meer dan één buur bedanken? Con-
tacteer ons om een extra kaartje te vragen. 
(015/24.71.86 – druk 2)

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 2e dinsdag van de maand tussen 17u en 19u
Zitdag op het bureel van het OCMW te Putte, Gemeenteplein 1:
Elke 2e en 4e donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u

• VOORWOORD V.D. 
VOORZITTER

• WELKOM OP HET ADRES 
ZONDER STRESS!

• INFORMATIE TERUGBETALING 
ONROERENDE VOORHEFFING

• MATERIËLE ONDERSTEUNING 
BIJ ACTIVITEITEN IN JE 
BUURT

• VERGROEN JE VOORTUIN

• PARTICIPATIE MEDEWERKER

• DAG VAN DE BUREN

• TECHNISCHE MELDINGEN

Marloes Damen
Buurtwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
Buurthuis: Lentestraat 10, 2222 Heist-op-den-Berg
Tel.: 0485 99 01 38
marloes.damen@samenlevingsopbouw.be
www.samenlevingsopbouw-ap.be

Wij stellen je graag onze 
participatiemedewerker 
Marloes voor

TECHNISCHE
MELDINGEN



Een leuke buurt is een buurt waar bewoners elkaar goei-
endag zeggen, elkaar helpen, elkaar respecteren en de 
omgeving respecteren. Een leuke activiteit draagt bij tot 
een leuke buurt. Onze huisvestingsmaatschappij wil deze 
activiteiten stimuleren!

Waarom een activiteit organiseren in je buurt? 
Dit is de ideale manier om kennis te maken met elkaar.
Enkele voorbeelden van een leuke activiteit zijn: 
een barbecue, een drink, een kubb tornooi, een kaart-
tornooi, … . 

Hoe begin je met een activiteit te organiseren?
Naast een flyer met algemene informatie over activitei-
ten in je buurt, hebben we ook een informatiebrochure 
gemaakt: ‘hulp bij het plannen van een activiteit in je 
buurt’. Deze informatie dient als leidraad om een activi-
teit te organiseren (contactgegevens, tips, …). 
Vraag deze informatie op ons bureel of kijk op onze 
website (www.huisvestingheistputte.be) 

Krijg je hulp van onze huisvestingsmaatschappij 
bij het organiseren van een activiteit?
We zorgen voor materiële ondersteuning als je een acti-
viteit organiseert voor je buren. 
Vraag tijdig deze materiële ondersteuning aan.
Zo kan je bij onze huisvestingsmaatschappij gratis een 
aantal tafels en stoelen lenen.

Daarnaast helpen we je ook bij de opmaak en het afdruk-
ken van de uitnodiging, helpen we je om de activiteit aan 
te vragen bij de gemeente, … .
Onze sociale dienst helpt je zo goed mogelijk bij het 
organiseren van de activiteit. 

Wil je een activiteit organiseren in je buurt of heb 
je nog vragen? 
Neem dan zeker contact op met onze sociale dienst 
(015/24.71.86 druk 2).

Materiële ondersteuning bij 
activiteiten in je buurt

Samen met Innovatiesteunpunt en Regionaal landschap 
Rivierenland lanceert de gemeente Putte het project 
‘Vergroen je Voortuin’. Een initiatief dat de bewoners van 
de wijken Molenveld en Weynesveld gedurende ander-
half jaar wil stimuleren om samen te werken aan een 
groenere buurt. 

SAMEN STAAN WE STERK

Bewoners worden opgeroepen om mee na te denken 
over een leuke ontmoetingsplek. Afhankelijk van idee-
en, mogelijkheden en engagementen pakken we een 
bestaande plek aan of stellen we enkele voortuinen ter 
beschikking met toestemming van de eigenaars. Verder 
is iedereen vrij om deel te nemen aan de ‘voortuinwed-
strijd’. Alle deelnemers krijgen een leuke prijs, maar 
twee winnaars kunnen een prijs ter waarde van 200 
euro winnen. 

Gedurende de projectperiode wordt een inspiratie-
uitstap, inspiratieavonden, consultatiemomenten met 
een tuinarchitect, werksessies en een groepsaankoop 
voorzien. De studenten Landschaps- en tuinarchitectuur 
van de HoGent voorzien ook enkele leuke ontwerpen en 
ideeën op maat van de straat.

IEDEREEN MAG MEEGENIETEN

Niet alleen bewoners van wijken Molenveld en Weynes-
veld kunnen genieten van de ondersteuning. Alle inwo-
ners van Putte kunnen tijdens de inspiratieavond op 15 
juni kennismaken met o.a. leuke ideeën, plantinfo en on-
derhoudstips. Iedereen kan bovendien plantjes bestellen 
via de Behaag Natuurlijk actie van Natuurpunt. 

De inspiratieavond zal doorgaan op 15 juni in de Gilden-
zaal te Peulis, en dit van 18u tot 21u.

Het project ‘Vergroen je Voortuin’ vindt ook plaats in 
Boechout, Heist-op-den-Berg en Willebroek.

Meer info 
www.vergroenjevoortuin.be 
Davy Sterkens - projectcoördinator
davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be
016 28 61 39

	

	

Eind januari organiseerde onze vorige 
participatiebegeleider Wouter samen 
met de buurtwerking van de Binnen-
wijk van Wiekevorst een nieuwjaars-
drink voor de buurtbewoners. 

Meer informatie over de nieuwe 
participatiemedewerker Marloes 
kan je verder in deze nieuwsbrief 
terugvinden.

Linda Blockx, huurder van Winter-
straat 36, schreef voor ons hier-
over onderstaand verslag, waar-
voor wij haar willen bedanken! 

“We hadden hem al eens zien lo-
pen en ook al aan de deur gehad. 
Onze wijk kreeg zijn eigen buurt-
werker en buurthuis. Wat en hoe en 
waarom? Veel vragen, die in de toe-
komst een antwoord zullen krijgen. 
Maar de eerste stappen zijn gezet.

In het buurthuis kan je nu elke 
dinsdag binnenvallen. Om wat te 
vragen, voor een klappeke, om ie-
mand te zien, …

Maar eerst de opening. Met een 
paar mensen, een hoop ideeën en 
vooral wat helpende handen kre-
gen ze het rond. Bang afwachten 
was het wel, want niemand kon 
voorspellen hoeveel mensen er 
zouden komen. Maar de uitnodigin-
gen waren weg. En mooi en kleur-
rijk was het zaterdagmorgen met 
de geheugensteuntjes die we in 
onze brievenbussen vonden.

EN HET WAS EEN SUCCES!

Heel wat mensen ontmoetten el-
kaar bij een lekkere pannenkoek 
en een drankje. Mensen die elkaar 
kennen maar ook mensen die hier 
al jaren wonen en dat toch niet wis-
ten van elkaar. Of die elkaar al eens 
gezien hadden maar nu konden 
kennismaken.

Al gauw werden er e-mail adressen 
uitgewisseld, weetjes over ’t dorp; 
waar je goed hondeneten vindt, wie 
waar woont, kortom het was heel 
sfeervol en gezellig.

Iemand bracht een lekkere fles 
mee en een ander zelfs een em-
mertje hele lekkere smoutebollen. 
En alhoewel we tot vier uur zouden 
blijven, zijn de laatsten toch wat 
langer blijven plakken. Waarna ze 
samen nog wat hielpen opruimen 
en dan zat het er op.

En om niet in clichés te vervallen 
maar: er zijn mensen die wat ge-
mist hebben!

En nu op naar de volgende activi-
teit, want dit is zeker voor herha-
ling vatbaar. En hopelijk mogen we 
dan nog meer mensen begroeten. 
En dan hebben wij samen de gezel-
ligste wijk van de hele wereld. 

Dus, ben je van onze Binnenwijk en 
heb je ook een leuk voorstel of idee: 
1 adres Het Huis Zonder Stress!”

Informatie over onroerende voorheffing

Onze huisvestingsmaatschappij betaalt jaarlijks onroerende voorheffing (= belasting) voor elke woning en appar-
tement. 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 de 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 6 of boekhouding@hkh.woonnet.be
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