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 huisvesting kanton heist-op-den-berg 
plantijnlaan 2 - 2220 heist-op-den-berg

 015/24 71 86
 info@hkh.woonnet.be

beste lezer, 
beste huurder,

we hopen dat de eerste editie van de nieuwsbrief van de 
maatschappij voor de huisvesting van kanton heist-op-den-
berg u is bevallen en dat u deze tweede editie met even 
veel interesse zal lezen. na de sociale dienst, vorige keer, 
stellen we nu de verschillende medewerkers van de techni-
sche dienst aan jullie voor. Zij volgen de nieuwbouw- en re-
novatieprojecten op. daarnaast zorgen ze samen voor het 
onderhoud van de verschillende woningen van onze huisves-
tingsmaatschappij.

in het geval van een renovatieproject zoeken we voor onze 
huurders een andere woning of appartement. hierbij pro-
beren we steeds om de huurders te herhuisvesten in hun 
vertrouwde omgeving. Zodat het contact met de buren en 
vrienden behouden blijft. Zo’n verhuis hoeft zeker geen ne-
gatieve ervaring te zijn, zoals blijkt uit het gesprek met één 
van onze huurders.

ongezonde lucht in een woning geeft aanleiding tot schim-
melvorming. dit is ongezond voor de mensen die er wonen 
en is slecht voor de kwaliteit van de woning. daarom bren-
gen we het belang van het ventileren en het regelmatig ver-
luchten van de woning nog eens onder de aandacht in deze 
nieuwsbrief. in nieuwe woningen voorzien we nu steeds ven-
tilatie om een gezond binnenluchtklimaat te garanderen.

veel leesplezier!
sebastiaan marien

openingsuren kantoor ‘hkh’, plantijnlaan 2, heist-op-den-berg

elke werkdag tussen 9u en 12u
elke 2de dinsdag van de maand tussen 17u en 19u

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 2014-2015:
•	 maandag 10 november - brugdag
•	 dinsdag 11 november - wapenstilstand
•	 donderdag 25 december - kerstdag
•	 vrijdag 26 december - 2de kerstdag
•	 donderdag 1 januari
•	 vrijdag 2 januari

wij stellen u graag onze technische dienst voor:

wie zijn wij?

van links naar rechts: Geert Van Looy, Danny Danneels, 
Bart Verschaeren, Danny Van den berghe

hoe kan u ons contacteren?

 > 015/24 71 86 (optie 5) 
 > gvl@hkh.woonnet.be
 > kom even langs op kantoor

beschrijf steeds uw probleem zo juist 
en volledig mogelijk en vermeld altijd 
uw naam en adres. onze technische 
medewerkers helpen u graag verder 
met uw probleem of vraag.

welke herstellingen voeren 
we uit?

het is niet altijd even duidelijk of een 
herstelling voor de huurder of voor de 
huisvestingsmaatschappij is.  daarom 
heeft u in uw huurderskaft een Zie-
Zo!... boekje gekregen.  hierin krijgt u 
een duidelijk overzicht voor welke her-
stelling u terecht kan bij onze techni-
sche dienst en voor welke herstelling 
u zelf instaat.  ook kan u hierin nuttige 
tips terugvinden over het onderhoud 
van uw woning.  raadpleeg dit boekje 
eerst alvorens ons te contacteren.

nuttige inFo over uw verwarming

wanneer u een probleem heeft met uw verwarming dient u 
de firma zelf te contacteren, niet onze maatschappij.  kijk 
daarom eerst naar de naam op uw verwarmingsketel:

vaillant 02/334.93.52 

riello 053/76.90.30: lod. liekenswijk, orshagenstraat, 
Cuperuslei, hallaarstraat

alle andere merken via buleX 02/431.80.01

coFelY 015/45.04.44: appartementen moretuslaan, plantijn-
laan, geelhandlaan (met uitz. van geelhandlaan 8)
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v.u.: sebastiaan mariën, molenstraat 193 bus 1, 2220 heist-op-den-berg

Heb je zelf een leuk initiatief? Heb je ons iets 
te melden?Laat het ons weten en 

misschien kom je dan 
wel zelf in onze volgende 

nieuwsbrief?



elk gezin maakt per dag 10 à 20 liter vocht aan door te koken, te wassen, te douchen, af te wassen, de was binnen 

te drogen en zelfs door te ademen. als er in de lucht teveel vocht zit, komen er schimmels en huisstofmijt vrij en kan 

u hoofdpijn, astma, allergieën en hoest krijgen. door goed te ventileren en te verluchten vermindert u al die risico’s.

ventileren is het voortdurend verversen van lucht in uw woning. dit doe je best 24 uur per dag. daarom moet je de 

ventilatieroosters steeds open laten staan. wanneer er geen ventilatieroosters in je woning of appartement zijn, wat 

soms het geval is in oudere woningen, laat je best een venster op een kier open staan.

ventilatieopeningen kunnen verstopt raken. het is aangewezen om ze elk jaar eens te controleren en helemaal proper 

te maken.

naast je woning ventileren is het aangewezen om je woning af en toe volledig te verluchten.  dat doe je door enkele 

vensters of de deuren volledig open te zetten. op deze manier laat je op korte tijd heel veel verse lucht in je woning 

of appartement binnen komen. 

je huis of appartement verluchten doe je best twee keer per dag. op volgende momenten is het zeker ook aangewe-

zen om je woning extra te verluchten:

•	 als u klust in huis

•	 als u rookt

•	 na aankoop van nieuwe meubels

•	 na een nacht slapen

•	 na het douchen, baden

•	 na het koken, schoonmaken of drogen van wasgoed

•	 als u een huisdier heeft

ventileren en verluchten is geen energieverspilling! u houdt de binnenlucht gezond en u bespaart ook op verwarming. 

verluchten brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. het opwarmen van verse, droge lucht kost 

minder energie dan het opwarmen van vochtige binnenlucht.

Op 01 juli 2013 werden 9 nieuwe appartementen in de Heksestraat te Itegem verhuurd. 

Vroeger stonden op deze plaats 4 woningen met 1 slaapkamer, welke nu zijn vervangen 

door een appartementsgebouw met ondergrondse garage. Het appartementsgebouw 

bestaat uit 4 gelijkvloerse appartementen  voor +65 jarigen. Op de eerste verdieping 

zijn 5 appartementen waarvan 1 appartement met 1 slaapkamer en 4 appartementen 

met 2 slaapkamers. Alice is een bewoner van het appartementsgebouw. Zij is reeds 22 

jaar huurder bij onze huisvestingsmaatschappij.

alice hoe ben jij in dit appartement terecht geko-
men?
tijdens mijn echtscheiding in 1992 kreeg ik de kans 
om een sociale woning te huren in de tuinwijkstraat te 
itegem. ik was zeer tevreden want ik kon in dezelfde 
buurt blijven wonen en dan ook nog betaalbaar. in juli 
2013 diende ik te verhuizen omdat mijn woning wordt 
gerenoveerd. samen met enkele buurtbewoners kon ik 
verhuizen naar dit appartementsgebouw. ik was heel ge-
lukkig dat ik opnieuw in mijn vertrouwde omgeving kon 
blijven wonen.

wat vind jij van het appartement?
in het begin heb ik toch enkele tranen gelaten omdat ik 
moest verhuizen want ik woonde zo graag in mijn wo-
ning. in het begin zag ik het niet zitten om te verhuizen. 
Zo dacht ik bijvoorbeeld: is er wel plaats voor mijn meu-
belen? maar als ik het nu bekijk, staan mijn meubelen 
hier mooier dan in mijn vroegere woning. vanaf het mo-
ment dat ik hier woon, ben ik eigenlijk wel tevreden. het 
was voor mij ook belangrijk dat mijn familie en vrienden 
zeiden dat ik in een mooi appartement woon als zij voor 
de eerste keer op bezoek kwamen.

is er een verschil om te wonen in een woning of 
een appartement?
in een woning moet je met niemand rekening houden. het 
grote verschil is dan ook dat je in een appartement meer 
van je buren hoort. al hoor je mij niet klagen, want ik heb 
allemaal goede buren. het grote verschil is dat ik nu geen 
tuin heb. ik kon er echt van genieten om op het terras in 
mijn tuin te zitten. nu heb ik ook een klein terras, maar ik 
zit daar momenteel alleen nog maar als mijn kleinkind op 
bezoek komt. het is voor mij toch nog wat wennen dat 
voorbijgangers mij op het terras kunnen zien zitten. 

heb je een goed contact met uw buren?

ik heb met alle buren een goed contact. de meeste bu-

ren kende ik al van vroeger want zij zijn ook naar hier 

verhuisd omdat hun woning wordt gerenoveerd. samen 

met enkele buren houd ik rondom het appartementge-

bouw alles proper. wij proberen het hier samen zo aan-

genaam mogelijk te maken.

als je ons goede raad wil geven, wat zou dit dan 

zijn?

ik kan eigenlijk geen goede raad geven omdat ik met alle 

diensten van de huisvestingsmaatschappij goede erva-

ringen heb. als ik toch een kleine opmerking mag geven 

is dat een verplichte verhuis toch veel stress geeft want 

je moet verhuizen waar je eigenlijk wil blijven wonen.

bedankt alice voor je gastvrij onthaal en je tijd voor dit 

interview. wij wensen je nog een jarenlang woongenot 

en een goede gezondheid.

Wat is een BIN-S? Dit is een Buurt Informatie Netwerk van de bewoners van een bepaalde wijk die in samenwer-

king met de gemeente en de politie zal waken over de veiligheid van de buurt en het sociaal samenleven wil 

bevorderen. 

De gemeente wil een BIN-S opstarten in de Moretuswijk en haar omgeving. Als sociale 

huisvestingsmaatschappij vinden wij dit een goed idee en willen wij hier aan meewerken.

In september zullen de betrokken partijen samenzitten om de opstart van een BIN-S te 

bespreken. Hiervoor zullen ze een enquête opstellen waarmee ze deur aan deur zullen 

rondgaan in de Moretuswijk en omgeving. De resultaten hiervan worden daarna gepre-

senteerd aan alle mensen van de wijk. Het is dan aan de bewoners om te beslissen of 

er effectief een BIN-S zal komen en welke bewoners mee in de stuurgroep willen zitten.
enquête opstart 

bin-s 

herhuisvesting naar de heksestraat te itegemwoon gezond, geeF lucht aan je huis!


