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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

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 2de en 4de donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u

Onze sluitingsdagen in 2016:
• Dinsdag 1 november – Allerheiligen
• Woensdag 2 november – Allerzielen
• Vrijdag 11 november – Wapenstilstand
• Dinsdag 15 november – Dag vd Dynastie
• Maandag 26 december – 2e Kerstdag
• Maandag 2 januari 2017

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

OPENINGSUREN KANTOOR ‘HKH’, PLANTIJNLAAN 2, HEIST-OP-DEN-BERG

Nadat de verschillende personeelsleden van onze sociale huisvestings-
maatschappij zich hebben voorgesteld in onze nieuwsbrief stellen we nu 
graag onze voorzitter aan u voor. Om hem daarbij te helpen, hebben we 
enkele vraagjes voorbereid.

Sebastiaan, eigenlijk ben je 
voorzitter in je vrije tijd. Wat is 
jouw job?

Ik werk voor één van de fracties in 
het Vlaams Parlement. Als medewer-
ker energie en klimaat zorg ik voor 
inhoudelijke ondersteuning van de 
parlementsleden over die thema’s.

Van opleiding ben ik industrieel 
en burgerlijk ingenieur chemie. Ik 
werkte ook nog als projectinge-
nieur op een onderzoeksproject 
over ventilatie en was productie-
ingenieur in een chemisch bedrijf 
in de haven van Antwerpen.

Wat deed je voor je voorzit-
ter van de huisvestingsmaat-
schappij bent geworden?

Ik was acht jaar chiroleider en 
stond tot 2012 op het speelplein 
in Heist. Zo ben ik in de jeugdraad 
en het bestuur van de jeugdraad 
terecht gekomen. Uiteindelijk werd 
ik verkozen tot voorzitter van de 
jeugdraad.

In 2012 heb ik besloten om deel 
te nemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen. Na afloop daarvan 
kreeg ik de kans om voorzitter 
van de huisvestingsmaatschappij 
te worden en daar heb ik niet lang 
over getwijfeld.

Hoe zou je de functie van voor-
zitter uitleggen in enkele woor-
den?

Als voorzitter zit ik de vergaderin-
gen van de raad van bestuur en 
het directiecomité voor.

Daarnaast teken ik vooral, in over-
leg met de directeur, de perso-
neelsleden en de leden van de raad 
van bestuur de beleidslijnen van 
de huisvestingsmaatschappij uit. 
Met andere woorden, we stippelen 
samen de weg uit voor de huisves-
tingsmaatschappij. De personeels-
leden zorgen dat alle plannen en 
ideeën goed uitgevoerd worden.
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Beste lezer, 
Beste huurder,

21 september komt dichterbij... Met de herfst die voor 
de deur staat, komt het liedje “het is weer voorbij die 
mooie zomer” weer helemaal van pas. Spijtig… Hopelijk 
kunnen we nog van een mooie nazomer genieten.

Sommige onder jullie zijn misschien op vakantie geweest 
naar het buitenland, ver of dichterbij. Anderen hebben 
ons België-landje niet verlaten en zijn er op uit getrokken 
naar de Ardennen, naar de zee of de vele andere leuke 
bestemmingen die ons land rijk is. En meer dan waar-
schijnlijk waren er onder jullie ook die vakantie hebben 
gehouden in hun eigen tuin. Waar jullie ook zijn geweest 
of wat jullie ook gedaan hebben, ik hoop dat jullie er van 
genoten hebben en een leuke tijd hebben gehad.

Naast deze nieuwsbrief krijgen onze huurders in de loop 
van september ook een brief over de huurberekening voor 
2017. Lees deze brief zeker met de nodige aandacht. 
Mogelijk moet je als huurder één of enkele attesten binnen 
brengen bij de huisvestingsmaatschappij. Vergeet dit zeker 
niet want die attesten kunnen een belangrijke invloed heb-
ben op de huurprijs die u vanaf 2017 zal moeten betalen.

Eind april hebben we in de raad van bestuur afscheid 
genomen van Lisette Liekens, Lucas Van Dessel en 
Patrick Schoovaerts. Lisette en Lucas hebben drie jaar 
deel uitgemaakt van de raad van bestuur. Patrick was 
15 jaar bestuurder van onze huisvestingsmaatschappij. 
Via deze weg zou ik hen graag willen bedanken voor hun 
tijd en inzet voor de sociale huisvestingsmaatschappij.

Veel leesplezier! 
Sebastiaan Marien

WIJ STELLEN JE GRAAG ONZE VOORZITTER VOOR



OP 27 MEI 2016 WAS HET 

“DAG VAN DE BUREN”

Voor het sorteren van hun afval 
kennen de inwoners van Heist-
op-den-Berg de grijze contai-
ner voor restafval, de blauwe 
PMD-zak en de glasbak. Som-
mige maken ook gebruik van 
de groene GFT-container. Te-
gen eind november komt daar 
voor elke bewoner van Heist-
op-den-Berg nog een gele 
afvalcontainer voor papier en 
karton bij. 

Vanaf dan moet je al je papier 
en karton verzamelen in die gele 
container. Het is dan ook die 
container die aan ‘t straat moet 
gezet worden wanneer het papier 
wordt opgehaald.

Belangrijk: dozen die gevuld zijn 
met papier zullen vanaf dan niet 
meer worden opgehaald.

Elk gezin ontvangt standaard een 
gele container van 240 liter. Indien 
je een afvalcontainer met een klei-
nere inhoud zou verkiezen, kan je 
IOK contacteren. Samen met de 
nieuwe container krijg je van IOK 
een brief met meer informatie. Lees 
deze brief zeker aandachtig. Als je 
nadien toch nog vragen hebt over 
het gebruik van de container, kan je 
met deze vragen terecht bij IOK.

Bij wijze van experiment zouden de 
gemeente en IOK voor de apparte-
mentsgebouwen van de Moretuswijk 
graag grotere containers van 1100 
liter voorzien. De bewoners van een 
appartementsgebouw kunnen deze 
container dan samen gebruiken in 
plaats van elk afzonderlijk een kleine 
container. Indien succesvol zou dit 
uitgebreid kunnen worden naar an-
dere appartementsgebouwen.

We zullen de bewoners van de 
Moretuswijk hier zeker tijdig over 
informeren.

AFVALCONTAINER PAPIER EN KARTON PRIKBORD TRAPHALLEN
HEB JE EEN SPECIALE 

HOBBY OF NEEM 
JE DEEL AAN EEN 
UITZONDERLIJKE 

ACTIVITEIT?

 NEEM DAN CONTACT OP MET ONS EN 

MISSCHIEN STA JIJ DAN WEL IN ONZE 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF? 

DAG VAN DE BUREN

Onlangs hebben we in de inkomhal van elk appartements-
gebouw een prikbord gehangen. Zo moeten we niets 
meer op de ramen of de deur plakken.

We vragen aan de bewoners van onze appartementen 
om dit prikbord regelmatig te bekijken en alle afspraken 
te respecteren.

Alle papieren zoals de vraag om de deur te sluiten, de 
afspraken over het poetsen van de traphal, … hangen op 
dit prikbord.  Nieuwe formulieren of belangrijke informatie 
hangen we omhoog in een andere kleur.

Bewoners mogen dit prikbord ook gebruiken als ze iets 
organiseren voor de bewoners of in hun buurt en als ze 
iets willen melden.

Je kan steeds contact opnemen met onze sociale 
dienst voor meer informatie.

In de nieuwsbrief van mei deden we de op-
roep wie zijn buur in de bloemetjes wilde 
zetten en om welke reden. 

In totaal hebben 5 bewoners hun verhaal 
bezorgd.  De 5 bewoners werden in de 
bloemetjes gezet door hun buur voor het 
goede contact, hun helpende handen,  … .

Onze huisvestingsmaatschappij wil ook 
alle bewoners bedanken die zich inzetten 
om hun buurt en hun woning of hun appar-
tement proper te houden.

ATTESTEN NIEUWE HUURBEREKENING 2017
Deze maand krijg je van ons een brief betreffende de voorbereidingen voor de huurberekening van 2017.

Het is heel belangrijk dat je de attesten die wij nodig hebben vóór 30 september bezorgt. Anders zou het 
kunnen dat je meer huur zal moeten betalen in 2017.

• Heb je kinderen die op 1 januari 2017  18 jaar of 
ouder zijn en waarvoor je kinderbijslag krijgt ?

 Î Heb je het attest van het kinderbijslagfonds al 
bezorgd? Dit kan voor een vermindering van € 18 per 
maand zorgen.

• Is er in jouw gezin iemand met een invaliditeit (handicap) 
van minstens 66 % ?

 Î Heb je hiervan al een attest bezorgd ? Ook dit 
attest kan zorgen voor een vermindering van € 18 per 
maand.

• Heb je bezoekrecht van kinderen die op 1 januari 2017  
18 jaar of ouder zijn en waarvoor aan de andere ouder 
nog kinderbijslag betaald wordt ?

 Î Vraag aan de andere ouder of hij/zij hiervan een 
brief van het kinderbijslagfonds aan jou wil geven en 
bezorg dit op ons bureel. Dit kan een vermindering van 
€ 9 per maand geven. 

NIEUWE LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Lisette Liekens, Lucas Van Dessel en Patrick Schoovaerts zijn, voor de vertegenwoordiging van Heist o/d Berg, 
vervangen in de Raad van Bestuur door Els Bellekens, Marino Buts en Karen Naveld.


