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VOORWOORD

Beste lezer,

Beste bewoner,

We kunnen er helaas niet naast kijken. 
De Corona-crisis heeft een impact op 
ons allen.

Onze dagelijkse dingen kunnen plots 
niet meer of moeten op een andere 
manier verlopen.

De huisvestingsmaatschappij 
tracht er alles aan te doen om haar 
werking zo vlot en soepel mogelijk 
te organiseren. Vandaar dat we in dit 
nummer alles mooi hebben opgelijst 
en zelfs nog wat extra.

Een gekende voetballer, Johan 
Cruijff, zei ooit “elk nadeel heb 
z’n voordeel”. Ook deze crisis 
zal voordelen hebben: minder 
auto’s, tijd voor elkaar, propere 
lucht en de creativiteit die mensen 
nu tonen. Denken we maar aan 
de “berenzoektocht”. Net zo’n 
initiatieven maken deze periode 
wat luchtiger. Ook jullie kunnen een 
steentje bijdragen en dit voor ons 
volgend nummer, meer info in dit 
nummer. 

Vandaag moeten we er samen 
doorheen maar wel in “ons kot”.

Hou jullie gezond en wel, en vraag 
tijdig hulp !!!!

Veel leesplezier

Met vriendelijke groeten,

Wim Van den Bruel

Wie helpt?

HKH werkt verder!

Hoe kan je ons bereiken?
Je kan ons nog steeds bereiken van 
9u tot 12u en van 13u tot 16u30 via
- telefoon: 015/24 71 86
- mail: info@hkh.vlaanderen
Ook op onze website (www.
huisvestinghuisputte.be) vind je 
steeds de meest recente informatie.
We ontvangen geen bezoekers meer.
Het telefoongesprek vervangt de af-
spraak op kantoor of het huisbezoek.
Scan documenten in en mail ze of 
steek ze in onze brievenbus.

We vragen om de veiligheids-
voorschriften te volgen.
Volg de algemene veiligheidsvoor-
schriften bij contact met elkaar, onze 
medewerkers en werkmensen die 
dringende herstellingen uitvoeren.  
Het is belangrijk de woning voldoen-
de te verluchten, alle ramen open 
te zetten en bij het bezoek van een 
werkman minstens 1.5m afstand te 
houden.

We doen alleen dringende 
herstellingen en onderhoud.
Wat zijn dringende herstellingen?
✔ waterleiding kapot: bel HKH
✔ GROTE lek aan de verwarming:  

bel HKH
✔ stormschade (kapotte ramen, …): 

bel HKH
✔ bij brand: bel eerst de brandweer 

op 112 en daarna HKH
✔ bij gasreuk: bel eerst de gasfirma 

Eandis op 0800/19 400 en 
daarna HKH

✔ problemen met CV ketel: 
bel niet naar ons, maar de 
onderhoudsfirma

 Vaillant: 02/800 49 12
 Cofely: 015/45 04 44
Minder dringende herstellingen 
worden genoteerd, maar worden 
momenteel niet uitgevoerd.

Want samen zorgen we voor elkaars gezondheid!

Beste buur,

Mijn naam is

en ik woon in

Mijn telefoonnummer is

Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je 
zelf niet gaan: aarzel dan niet om me te contacteren via

SMS Whatsapp Telefoon

Voel je je niet oké? Vraag dan om de inkopen aan de voordeur achter te laten. 
Medische hulp nodig? Bel je huisdokter. Andere vragen? Bel 0800 14 689
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Wie vragen heeft over de coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het gratis 
nummer 0800/14 689.

Zoek je in deze onzekere tijden een luisterend oor?
Mensen die nood hebben aan een gesprek kunnen het CAW bellen op hun gratis nummer 0800/13 500. Ze zijn 
bereikbaar alle werkdagen van 9u-12u en van 13u-16u30 (met uitzondering van donderdagvoormiddag)

Bij Tele-onthaal kan je terecht op telefoonnummer 106 of chat op Tele-Onthaal.be

Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102 of op chat awel.be

Dicht bij huis
Ook dicht bij huis hebben de gemeenten, ocmw’s, … niet stilgezeten om alle bewoners zoveel mogelijk te informe-
ren, te helpen, te ondersteunen.  We sommen een aantal initiatieven in je buurt op.

Wie wordt geholpen?  Iedereen die hulp nodig heeft met:

• Boodschappen doen;
• Naar de apotheek te gaan; 
• Huisdier uitlaten of verzorgen; 
• Sociaal contact, een babbeltje, …

Heist o/d Berg
Wil je mensen helpen of heb je hulp nodig?

• 015/23 87 79
• heist.helpt@heist-op-den-berg.be
• https://www.heist-op-den-berg.be/zorg-voor-elkaar 
• https://www.heist-op-den-berg.be/corona-winkels

Putte
Wil je mensen helpen of heb je hulp nodig? 

• 015/76 78 80
• sociale.dienst@putte.be
• https://www.putte.be/coronavirus-overzicht-website

Loop je verloren in al deze informatie?  Bel ons!   
Onze dienst bewonerszaken helpt je graag verder!
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Sociaal wonen in tijden van coronacrisis
Ter bestrijding van het nieuwe coronavirus (COVID 19) 
heeft de overheid een aantal beperkende maatregelen 
uitgevaardigd.  Door alle niet-essentiële verplaatsingen 
te verbieden, hoopt men de verspreiding van het virus zo 
veel mogelijk te beperken.  De coronamaatregelen hebben 
ook gevolgen voor de normale werking van een sociale 
huisvestingsmaatschappij.  Hieronder vind je antwoorden 
op een aantal vragen.

Dalen de sociale huurprijzen tijdelijk?
Door deze coronacrisis vallen sommige huurders onder 
het stelsel van technische werkloosheid.  De regering 
heeft beslist de sociale huurprijs van de betrokken 
gezinnen tijdelijk te verminderen.  In normale tijden 
krijgt de sociale huurder een herberekening na drie 
maanden 20% minder inkomsten.  Deze maatregel wordt 
versoepeld.  Als je kan bewijzen dat je inkomsten met 
20% gedaald zijn door de coronacrisis, krijg je meteen 
een tijdelijke correctie.  Hoe je deze correctie aanvraagt, 
lees je in een apart artikel in deze nieuwsbrief.

Mag ik nog verhuizen?
Verhuizen is enkel mogelijk als dit dringend is.  Indien je 
niet op het voorziene tijdstip kan verhuizen, laat je ons dat 
zo snel mogelijk weten.  Je geeft de redenen aan waarom 
je niet kan verhuizen.  We proberen op basis daarvan tot 
een akkoord te komen.

Is er een tussenkomst voor de water-, gas- en 
elektriciteitsfactuur?
Voor huishoudens met gezinsleden die technische 
werkloos werden door de coronacrisis voorziet de 
Vlaamse Overheid een tussenkomst in de water-, gas-, 
elektriciteitsfactuur voor de periode van één maand.   
De tussenkomst bedraagt 202.68€.  Je blijft dus je 
water- en energiefactuur betalen aan je leverancier en je 
krijgt van de Vlaamse Overheid de vermelde tussenkomst.  
Deze storting gebeurt automatisch, 
je hoeft er niets voor te doen.  Via 
de RVA komt een automatische 
en rechtstreekse storting van het 
bedrag op de rekening van de 
werknemer.

Moet ik als huurder de 
maandelijkse huurprijs blijven 
betalen, ook wanneer ik geen of 
minder loon heb?
Ja.  Het betalen van de maandelijkse 
huurprijs is één van de essentiële 
verplichtingen van de huurder.  Je 
blijft immers verder het genot 
hebben van de huurwoning.  In 
bepaalde gevallen kan je een 
vermindering van de huurprijs 
bekomen (zie vraag 1).  

Heb je problemen om je huur te betalen?  Neem dan zeker 
contact op met onze dienst bewonerszaken zodat we 
samen een oplossing kunnen vinden.

Kan ik nog een sociale huurwoning krijgen?
Ja, er mogen nog steeds sociale huurwoningen 
toegewezen worden.

Mogen er nog nieuwe huurovereenkomsten 
ondertekend worden?
Ja.  Er mogen nog steeds nieuwe huurovereenkomsten 
ondertekend worden.  Fysiek contact wordt daarbij zo veel 
mogelijk vermeden.

Moeten de huurder en de verhuurder hun 
verplichtingen op het vlak van onderhoud 
en herstellingen uitvoeren tijdens de 
coronamaatregelen?
Zowel de huurder als de verhuurder hebben een 
onderhouds- en herstellingsverplichting.  De huurder  
moet de kleine herstellingen en de herstellingen die  
door zijn eigen toedoen noodzakelijk zijn, uitvoeren.   
De verhuurder moet instaan voor dringende herstellingen 
of herstellingen die verdere schade aan de huurwoning 
kunnen veroorzaken.  Minder dringende herstellingen 
worden uitgesteld.

Moet de huurder de huurwoning volledig 
ontruimen op het einde van de huur, ook wanneer 
hij bepaalde spullen niet kan afvoeren naar het 
containerpark?
Je moet de huurwoning op het einde van de huur in 
principe volledig ontruimen.  Er mag dus eigenlijk geen 
afval of een deel van de inboedel overblijven in de 
huurwoning.  Aan zowel de huurder als de verhuurder 
wordt gevraagd zich flexibel op te stellen en in onderling 
overleg haalbare afspraken te maken.

Technisch werkloos door coronacrisis?
Door deze coronacrisis vallen sommige huurders onder het stelsel van technische werkloosheid.  De 
regering heeft beslist de sociale huurprijs van de betrokken gezinnen tijdelijk te verminderen.  In 
normale tijden krijgt de sociale huurder een herberekening na drie maanden 20% minder inkomsten.  
Deze maatregel wordt versoepeld.  Als je kan bewijzen dat je inkomsten met 20% gedaald zijn door de 
coronacrisis, krijg je meteen een tijdelijke correctie.

Doe je aanvraag zo snel mogelijk:
• bezorg ons het bewijs van technische werkloosheid
• bezorg ons het bewijs van de inkomsten van de laatste maand van je gezin (vb. een loonbrief,   

een attest ziekenfonds, bewijs maandelijks pensioen, …)

Wat volgt?
Na ontvangst van alle documenten kijken wij na of je recht hebt op een onmiddellijke herberekening.

• Ja? Dan ontvang je een nieuwe huurprijsberekening.  
• Nee?  Je krijgt geen nieuwe huurprijsherziening.  Wij brengen je hiervan op de hoogte.

Wat is belangrijk?
Enkel de huurders met een werkloosheid als rechtstreeks gevolg van de huidige corona-crisis komen in 
aanmerking om al na 1 maand een huurprijsherziening te krijgen.

Om deze herberekening aan te vragen moet je 1 volledige maand technische werkloosheid kunnen 
aantonen.

Maak onze volgende nieuwsbrief!
In de volgende nieuwsbrief staan onze lezers centraal.  Elke inzending is welkom!

Jouw foto
Stuur ons een ‘blijf in je kot’ foto van je kinderen, partner, woning, huisdier, …   
Wij publiceren de leukste foto’s in de volgende nieuwsbrief.  

Hoe?  Via e-mail naar info@hkh.vlaanderen

Vermeld zeker je voornaam en je gemeente.

Jouw verhaal
Wij willen het weten!  Zijn er balkon-babbels in het gebouw?   
Wie brengt boodschappen voor zijn buur mee?  
Wordt er in jullie straat geapplaudisseerd voor de zorghelden?   
Gebruik je trappen als lichaamsbeweging?   
Zat je al in het zonnetje in de gemeenschappelijke tuin?   
Wat vind je merkwaardig of een verhaal waard?  Laat het ons weten, wij publiceren!

Hoe? Stuur ons een briefje of e-mail naar info@hkh.vlaanderen

Vermeld zeker je voornaam en gemeente.

Lukt dit niet?  Dan kan je ons ook gewoon bellen.  Wij noteren je verhaal.

Breng je straat in beeld!
En steun onze zorghelden!  Sommige straten steunen het zorgpersoneel door een applaus of door witte 
lakens uit te hangen.  Breng je straat in beeld en stuur ons een foto door.

Hoe?  Via e-mail naar info@hkh.vlaanderen

Vermeld zeker je voornaam en je gemeente.


