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

Onze sluitingsdagen in 2018: dinsdag 1 mei • dinsdag 8 mei – teambuilding • donderdag 10 mei - O.L.H. Hemelvaart • vrijdag 11 mei – brugdag • Pinkster-
maandag 21 mei • donderdag 24 mei – opleiding personeel • woensdag 11 juli – Vlaamse feestdag • woensdag 15 augustus – O.L.V. Hemelvaart • donderdag 
1 november – Allerheiligen • vrijdag 2 november – Allerzielen • donderdag 15 november – Dag vd Dynastie • dinsdag 25 december - Kerstmis • woensdag 26 
december – 2e Kerstdag • dinsdag 1 januari 2019 • woensdag 2 januari 2019

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

VOORWOORD

Beste lezer, 
Beste huurder,

Eind oktober 2017 kreeg onze huisvestingsmaatschappij bezoek 
van drie visitatoren. In opdracht van de Vlaamse minister voor wonen 
kwamen zij gedurende twee dagen langs om de werking van de huis-
vestingsmaatschappij te onderzoeken. Ze keken daarvoor een heel 
pak documenten na. Maar staken ook veel tijd in gesprekken met de 
personeelsleden, enkele van de bestuurders, mensen waarmee wij 
als huisvestingsmaatschappij regelmatig moet samenwerken en ook 
met enkele van onze huurders. 

Enkele weken geleden kregen we het verslag dat de drie visitatoren 
hebben geschreven over onze huisvestingsmaatschappij. Of we fier 
mogen zijn op ons rapport? Bekijk zelf maar de resultaten in deze 
nieuwsbrief. “Een bank vooruit” zou de meester vroeger in de klas 
gezegd hebben…

Verder vind je in de nieuwsbrief van deze maand heel wat tips. Tips 
om tijdens je lenteschoonmaak vuil dat moeilijk te verwijderen lijkt, 
toch weg te krijgen. Tips om tijdens de, hopelijk zonnige, zomer-
maanden een leuke activiteit te organiseren met jouw buren zodat 
jullie elkaar beter leren kennen. Tips over hoe om te gaan met het 
voorstel van een energieleverancier om een slimme thermostaat te 
plaatsen.

Oh ja, vulde jij al een enquête in om onze dienstverlening te evalue-
ren? Zo niet, zeker nog doen. Zo krijgen wij misschien tips om onze 
werking nog verder te verbeteren.

Veel leesplezier! 
Sebastiaan Marien

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

Eind maart kreeg elke huurder van onze huisves-
tingsmaatschappij een overzicht van zijn/haar 
waarborg samen met een enquête over onze 
dienstverlening. Er vulden al 287 huurders deze 
enquête in, waarvoor dank. We horen graag de 
tevredenheid van elke huurder.

Heb je de enquête nog niet ingevuld?
Ga naar de website www.huurderstevredenheid.
be en geef je persoonlijke code in die je via 
brief of via email hebt ontvangen. Zo kan je de 
vragen beantwoorden. 

“Wonen Vlaanderen” doet de verwerking 
van deze enquête, dus alle antwoorden zijn 
anoniem. Je kan de enquête ook invullen op 
papier en in onze brievenbus bezorgen. Vind je 
je persoonlijke code niet of heb je een andere 
vraag? Neem dan contact op met ons bureel 
(015/24.71.86). De resultaten van deze enquête 
lees je in onze volgende nieuwsbrief.

• VOORWOORD V.D. 
VOORZITTER

• ONDERSTEUNING

• SLIMME THERMOSTAAT

• NIEUWE COLLEGA

• VISITATIE

• TIPS

• WEBSITE

• JOUW MENING TELT

AZIJN VOOR DE DOUCHEKOP
Azijn is het perfecte middeltje om kalkaanslag te verwijde-
ren. Leg de douchekop enkele uren in een mengsel van 
azijn en warm water, zodat de kalk kan losweken. Spoel 
daarna de douchekop goed af met warm water. Ook de 
glazen wanden van de douche en het toilet kun je ontkal-
ken met azijn. Schrikt de geur je af? Bepaalde merken heb-
ben azijn voor huishoudelijk gebruik mét heerlijke geuren 
in het assortiment.

DE DOUCHE SCHIMMELVRIJ
Chloor is hiervoor niet ideaal, dit maakt de schimmel al-
leen maar bleek en dus onzichtbaar.  Het enige wat helpt 
om schimmel weg te nemen is alcohol.  Haal een flesje 
alcohol bij de apotheker, giet het in een plantensproeier 
en sproei op de schimmel.  Even laten inwerken, goed 
poetsen (voegen kun je met een tandenborstel schrobben) 
en dan je douche poetsen met een allesreiniger. 

GELE SCHIJN OP WITTE TOESTELLEN
Hebben je witte keukenapparaten een gelige schijn gekre-
gen? Vervang ze niet maar meng twee delen wit azijn met 
twee delen citroensap en een deel water. Veeg ze hiermee 
schoon en ze zullen terug meer wit, dan geel ogen.

BAKPOEDER IN DE GORDIJNEN
Je hebt geen duur wasmiddel nodig om je glasgordijnen 
weer schoon te krijgen.  Integendeel: als je je gordijnen 
wit wilt krijgen, volstaat het om een pakje bakpoeder bij 
je wasmiddel te voegen. Want bakpoeder bevat het bleek-
middel bicarbonaat, waardoor je gordijnen in een mum van 
tijd weer stralend wit worden.

WC-POT SCHOONMAKEN
Om je wc-pot grondig schoon te maken, kun je verschil-
lende methodes toepassen.

* Methode 1: Laat het water van je handwasje een uurtje 
in de wc-pot staan en je wc glimt als nooit tevoren.

* Methode 2: Gooi ’s avonds een halve fles schoonmaaka-
zijn in de wc.  De volgende ochtend is hij als nieuw.

* Methode 3: Gooi een liter cola in de wc en laat een nacht 
staan.  Kalkaanslag, urinezuur en bruine vlekken zijn to-
taal verdwenen.

* Methode 4: Schep alle water uit de pot met een beker-
tje.  Breng dan een papje van sodakristallen aan op de 
bodem van je pot.  Trek dan je handschoenen aan en 
schrob goed met een sponsje.  Sodakristallen los je op 
in water volgens de volgende verhouding: 30g kristallen 
per liter water.

TIPS voor de 
lenteschoonmaak

www.huisvestingheistputte.be

Uitleg over je huurberekening?   
Is er iets veranderd in je gezinssamenstelling? 

Aanvraagformulieren om te (ver)bouwen?   
Uitleg over een technische installatie? 

Vragen over herstellingen? Foto’s van onze 
huurwoningen?  Je kan het allemaal terugvinden 
op onze website www.huisvestingheistputte.be!

3 jaar geleden hebben wij  
onze website online gezet. Je kan er alle 

informatie vinden die je nodig hebt als huurder 
of als kandidaat voor een huur- of koopwoning.   
Alle informatie die in je huurderskaft steekt, kan 

je ook op deze site terugvinden.



Een leuke buurt is een buurt waar bewoners 
elkaar goeiedag 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 kaarttornooi, … .  

Hoe begin je met een activiteit te organiseren?
Om je op weg te helpen hebben we een 
informatiebrochure gemaakt:
‘hulp bij het plannen van een activiteit in je buurt’.
Deze informatie dient als leidraad om een activiteit te 
organiseren (contactgegevens, tips, …). 
Vraag deze informatie op ons bureel of kijk op onze 
website (www.huisvestingheistputte.be) 

Materiële ondersteuning bij activiteiten in je buurt Joachim,  
onze nieuwe collega op de technische dienst

Als industrieel ingenieur houd ik me graag bezig met hoe alles in elkaar steekt, zowel 
op bouwtechnisch als op mechanisch vlak. Na 2 jaar gewerkt te hebben als werfleider in 
het Brusselse ben ik vanaf heden werkzaam bij de technische dienst van de huisvesting. 
Hier houd ik me vooral bezig met het opvolgen van de werven die in uitvoering zijn als-
ook het uitwerken van renovaties voor de reeds bestaande woningen.

Op de vraag waarom ik gekozen heb om te werken voor de huisvesting is het antwoord voor de hand liggend; het 
dicht bij huis werken en het doel om mensen een degelijke thuis te geven zijn voor mij de twee voornaamste redenen.

Je bent vrij om te beslissen of je een slimme thermostaat wil installeren,  
maar hou zeker rekening met onderstaande argumenten voor je ingaat op een aanbod!

Energieleveranciers hebben regelmatig acties waarbij je gratis of zeer voordelig een slimme thermostaat ontvangt. 
Met een slimme thermostaat kan je energie besparen en de verwarmingsregeling in huis optimaliseren. 
Toch is niet iedereen er altijd mee geholpen.  Wie zuinig verwarmt en zijn thermostaatregeling goed afstelt kan met 

een traditionele thermostaat evenveel en soms meer besparen dan met een slim toestel.
• Onze huisvestingsmaatschappij en Vaillant zijn niet 

verantwoordelijk voor deze thermostaat en  
doen geen interventies bij een technisch defect.

• Vaak gaat de aankoopprijs gepaard met extra 
maandelijkse gebruikskosten of een duurder 
abonnement.

• De fikse korting op het toestel krijg je veelal enkel als 
je een contract voor enkele jaren bij hen tekent.

• Check altijd goed of de nieuwe thermostaat wel 
compatibel is met jouw ketel. Dat is niet altijd 
evident, zelfs niet voor helpdeskmedewerkers van je 
energieleverancier.

Aanbod slimme thermostaat

Visitatie van onze huisvestingsmaatschappij
Eind oktober werd onze huisvestingsmaatschappij doorgelicht door de visitatieraad. De Visitatieraad gaat na hoe 
goed een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) haar werk doet.  Deze doorlichting wordt om de 5 jaar gedaan.  
Ze gaat na of elke maatschappij voldoet aan bepaalde operationele doelstellingen (OD).  Dit doet ze door 
gesprekken met de medewerkers, bestuursleden, huurders en externe diensten waarmee we samenwerken.

WIL JE EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN IN JE BUURT OF HEB JE NOG VRAGEN?

Neem dan zeker voor 25 mei 2018 contact op met de sociale dienst 
(015/24.71.86 druk 2) en vertel ons wat je wil organiseren en waarom.

Maak kans op extra ondersteuning!

25 MEI 2018

www.dagvandeburen.be

Krijg je hulp van onze huisvestingsmaatschappij  
bij het organiseren van een activiteit?
Wij zorgen voor materiële ondersteuning als je een 
activiteit organiseert voor je buren.  
Zo kan je bij onze huisvestingsmaatschappij gratis een 
aantal tafels en stoelen lenen. Vraag dit tijdig aan.
Daarnaast helpen wij je ook bij de opmaak en het 
afdrukken van de uitnodiging, helpen wij je om de 
activiteit aan te vragen bij de gemeente, … .
Onze sociale dienst helpt je zo goed mogelijk bij het 
organiseren van de activiteit. 

Beoordeling
1.BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
OD 1.1. … realiseert nieuwe sociale huurwoningen Zeer goed
OD 1.2. … biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan n.v.t.
OD 1.4. … verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren Goed
OD 1.5. … stemt haar aanbod of op de noden van verschillende groepen Goed

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING

OD 2.1. … staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering,  
aanpassing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig Zeer goed

3. BETAALBAARHEID
OD 3.1. … bouwt prijsbewust Goed
OD 3.2. … verhuurt prijsbewust Goed

4. SOCIAAL BELEID
OD 4.1. … biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Zeer goed
OD 4.2. … zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid Goed
OD 4.3. … voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan Goed
OD 4.4. … betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer Goed

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1. … is financieel leefbaar Goed
OD 5.2. … beheerst haar kosten goed Goed
OD 5.3. … voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude Goed
OD 5.4. … heeft en gebruikt een goed financieel plan Goed

6. KLANTGERICHTHEID
OD 6.1. … informeert burgers snel en duidelijk Goed
OD 6.2. … informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel en duidelijk Zeer goed
OD 6.3. … meet de tevredenheid van klanten Goed


