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

Onze sluitingsdagen in 2019: Vrijdag 1 november – Allerheiligen • Maandag 11 november - wapenstilstand  

• Vrijdag 15 november – Dag vd Dynastie • Onze burelen zijn gesloten van 25 december t.e.m. 2 januari 2020.

V.U.: Wim Van den Bruel, Boterstraat 8, 2221 Booischot

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

• VOORWOORD VAN DE 

VOORZITTER

• NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING

• NIEUWE PROJECTEN

• INVALIDITEITSATTEST 

• BUURTCOMITÉ TOC

• COLLECTIEVE SLUITING

• FILIP, ONZE NIEUWE COLLEGA

VOORWOORD

Beste lezer

Beste bewoner,

Ondertussen ligt de zomervakantie al even achter ons. Ik hoop dat 
jullie van de mooie zomerdagen hebben kunnen genieten. Het was 
weer eentje met records die sneuvelden. 

Hoewel ik geen rasechte klimaatactivist ben maak ik mij toch 
wel zorgen over die erg warme zomers, mildere winters … ons 
veranderende klimaat. Ook als maatschappij willen we ons steentje 
hiertoe bijdragen, denken we maar aan het renoveren van onze 
oudere woningen, het energiezuiniger maken, enz. 

Maar we hebben tijdens die zomermaanden ook niet stil gezeten.  In 
dit nummer stellen we 2 nieuwe projecten voor: eentje in Heist ’17 
appartementen Molenstraat’ en eentje in Putte ’26 appartementen 
Waverlei’.  

Ook geven we een blik op de nieuwe huurprijsberekening die ingaat 
op 1 januari 2020. Verder kan je kennismaken met een nieuwe 
collega en lees je over de werking van enkele wijkcomités die binnen 
onze woonwijken actief zijn.

Veel leesplezier

Met vriendelijke groeten,

Wim Van den Bruel

Wist je dat je een korting van € 19 kan krijgen op je huur als jij of één van je gezinsleden een invaliditeit heeft van minstens 66 % ?

Wanneer moet je hiervan een attest bezorgen? 
 
- Als je een RIZIV-invaliditeit van minstens 66 % hebt via het ziekenfonds zonder einddatum : “tot heden en verder” 
 
- Als je dit jaar op pensioen gegaan bent en je had voordien een invaliditeit van 66 % : “éénmalig attest van RIZIV-invalide” 
 
- Als je sinds dit jaar een invaliditeit hebt van minstens 66 % of 9 punten via het FOD: bel ons, wij vragen dit attest op. 

Wanneer moet je niets bezorgen? 
 
- Als je al langer een invaliditeit hebt van het FOD 
 
- Als je al langer een RIZIV-invaliditeit hebt met einddatum of sinds je op pensioen bent en je 
hebt dat in het verleden al laten weten.

Bezorg dit attest vóór 30 november 2019. Vragen ? Bel 015/24 71 86 (optie 1) 
of mail sr@hkh.vlaanderen. 

Invaliditeitsattest

OPGELET!!!

In de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar, van 25 december tot en met 2 januari, is ons bureel 
gesloten.  

Voor dringende, technische herstellingen tijdens deze periode kan je terecht op ons algemeen telefoonnummer 
015/24 71 86.  Je kiest optie 1 en wordt doorgeschakeld naar de wachtdienst van onze technische dienst.   
 
Als de wachtdienst je niet onmiddellijk kan te woord staan, spreek dan jouw naam, adres, telefoonnummer én de 
reden waarvoor je belt in op het antwoordapparaat.  
 
De technieker van dienst belt je dan zo snel mogelijk terug.  Onze wachtdienst komt alleen voor dringende 
herstellingen. Indien je tijdens deze periode voor andere, niet-dringende zaken contact opneemt kies je voor optie 
2. Spreek je naam, telefoonnummer en jouw vraag in op het antwoordapparaat en je wordt teruggebeld na deze 
collectieve sluiting.

Collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Filip, onze nieuwe collega op de technische dienst 
 
Sinds 25 juni 2019 is onze technische dienst uitgebreid met een nieuwe collega: Filip Felix.  

Met een opleiding in Tuinbouw en 15 jaar ervaring als dakwerker is hij de ideale 
man om het technisch team te komen versterken.  

Zijn besluit om bij onze huisvestingsmaatschappij te komen werken heeft 
vooral te maken met het feit dat hij een nieuwe uitdaging zocht, met wat meer 
afwisseling in de job.

Wij wensen hem heel veel succes en plezier in deze job!



Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2020

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. 
De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. Je leest hieronder over 
de veranderingen.

Nieuwe projecten
Afgelopen zomer zijn er 2 nieuwe, grote appartementsblokken afgewerkt; 17 appartementen in de Molenstraat in 
Heist o/d Berg en 26 appartementen in de Waverlei in Putte zijn in huur genomen.

In 2017 werden de bestaande gebouwen afgebroken; in de Molenstraat was dit o.a. de voormalige winkel Electro 
Meeus en café Het Wiplokaal en in de Waverlei was dit het voormalige kloostergebouw.  De effectieve bouwwerken 
van deze 2 appartementsblokken zijn gestart in het voorjaar van 2018. Ruim anderhalf jaar later hebben we deze 43 
appartementen kunnen verhuren. 

Molenstraat

Waverlei

Buurtcomite TOC: After summer drink

Buurtcomité TOC is nog maar recent opgestart. Na een bevraging in de wijk Ter Hagen, Orshagenstraat, 
Cuperuslei in Heist o/d Berg hebben enkele bewoners de krachten gebundeld om hun buren met elkaar 
kennis te laten maken en ze willen zich inzetten voor hun buurt. 

Als eerste activiteit hebben zij een after summer drink georganiseerd op 21/09/2019. Er waren 
meer dan 75 buurtbewoners, het was een echt succes.  
 
Wil je meer weten over deze buurtcomités of wil je zelf een buurtcomité oprichten in je buurt?  
Neem dan contact op met onze sociale dienst (015/24.71.86 druk 2).

We laten hieronder Tommy De Vylder, een van de initiatiefnemers, aan het woord.
Alles is begonnen toen Willy en ik vorig jaar met een vragenlijst de bewoners om hun mening vroegen. 
Met de vraag: ‘wil je mee nadenken over eventuele verbeteringen en of mee organiseren van activiteiten? ‘ voelden 

zich een aantal bewoners geroepen. Toen is de folder: ‘zorg jij mee voor een 
leuke, propere buurt? ‘ ontworpen en bedeeld in onze wijk. Buurtcomité TOC 
(Ter Hagen, Orshagenstraat en Cuperuslei) was een feit! De after summer drink 
op zaterdag 21 september was onze eerste uitdaging. Het was een succes! 
Een verscheidenheid van bewoners qua leeftijd en nationaliteit waren aanwezig. 

Ze hebben elkaar leren kennen en meningen zijn uitgewisseld. De bewoners in 
contact brengen was het opzet. Dit is dan ook geslaagd. Wij, het buurtcomité 
TOC, brainstormen voor de volgende activiteit(en) terwijl we ons blijven inzetten 
voor de wijk. Bedankt TOC’ers, bewoners en HKH om de after summer drink tot 
een succes te maken. 

Wij rekenen op jullie steun in de toekomst!

Wat verandert er op 1 januari 2020? 
Er zijn drie elementen die wijzigen:

1. Voor een energiezuinige woning betaal je een 
energietoeslag 
2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met 
een nieuw schattingsmodel 
3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt 

Energiecorrectie 
Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld 
hebben geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger 
en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je 
minder energie en bespaar je geld op het gebruik van 
verwarming en warm water. Om onze investering terug 
te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse 
toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet 
de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met 
energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie 
of een zuinige verwarmingsketel. De grootte van deze 
toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij 
minder verbruikt door onze extra investering. Deze 
hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels 
die de Vlaamse Regering vastlegde. De uitgespaarde 
hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan 
het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze 
toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het 
bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur. 
 
Sociale huurschatter 
Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van 
jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor 
een gelijkaardige woning op de private markt. Vanaf 
1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning 
aan de hand van een schattingsmodel, de sociale 

huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar 
de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal 
slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we 
een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning 
plakken. 
 
Bepalen van het inkomen 
Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het 
inkomen van de huurders en alle meerderjarige 
gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige 
kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet 
mee. Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar 
wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente 
aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het 
referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle 
gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin 
geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie 
huidige inkomsten. 
 
Wat verandert er niet? 
Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de 
inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. 
Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden. Jouw inkomen 
bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht 
op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die 
kortingen blijven bestaan. Je betaalt ook nooit minder dan 
de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde 
(basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet. 
 
Heb je nog vragen over deze veranderingen? 
Bel 015/24 71 86 (optie 1)  
of mail sr@hkh.vlaanderen. 

... er door sommige banken kosten aangerekend 
worden voor het verwerken van een papieren 
overschrijving? Dit kan oplopen tot € 1,50 per 
overschrijving. 

Daarom zullen wij vanaf dit jaar geen voorgedrukte 
overschrijvingen meer meegeven met de nieuwe huurberekening.Betaal je huur met 
een automatische opdracht of via internetbankieren. Heb je toch nog 12 overschrijvingen nodig 
om elke maand je huur te betalen?  
 
Bel ons:  015/24 71 86 (optie 1) of mail sr@hkh.vlaanderen.

Wist je dat... 


