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

Onze sluitingsdagen in 2017: Woensdag 1 november – Allerheiligen • Donderdag 2 november – Allerzielen • Woensdag 15 november – Dag 
vd Dynastie • Maandag 25 december - Kerstmis • Dinsdag 26 december – 2e Kerstdag • Maandag 1 januari 2018 • Dinsdag 2 januari 2018

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

VOORWOORD

Beste lezer, 
Beste huurder,

In de Moretuswijk hebben ze de vorige nieuwsbrief duidelijk met 
veel aandacht gelezen. Want in de loop van de zomer werd daar 
door enkele huurders het buurtcomité (GE)KLAP opgericht. Waar 
(GE)KLAP juist voor staat en welke plannen ze allemaal hebben lees 
je verder in deze nieuwsbrief.

In Beerzel zijn de eerste huurders naar hun appartement in de 
Jan De Cordesstraat verhuisd. In Putte wordt binnenkort het oude 
klooster naast de school afgebroken zodat de bouwwerken er kun-
nen starten. In Heist-op-den-Berg huldigden we in juni de nieuwe en 
vernieuwde woningen in de Vlemincxhoevelei en Ter Hagen in. De 
werken aan de woningen rond het rusthuis aan de Boudewijnlaan 
zijn bijna afgerond, terwijl er volop gebouwd wordt aan een tiental 
nieuwe woningen in Heist-Centrum. Ondertussen worden de plan-
nen voor allerlei nieuwe projecten voorbereid en uitgewerkt. Onze 
sociale huisvestingsmaatschappij draait dus op volle toeren.

Veel leesplezier! 
Sebastiaan Mariën

De FairTradeGemeente-campagne heeft als doel eerlijke 
handel en duurzame lokale landbouw te promoten en 
te ondersteunen. Als consumenten kunnen we immers 
echt een verschil maken voor lokale boeren zowel in het 
Zuiden als hier in onze gemeente.

Om het label te verkrijgen, moet de gemeente Heist o/d 
Berg voldoen aan volgende criteria:

• Het lokaal bestuur keurt een resolutie goed die 
fairtrade steunt en beslist om koffie en nog minstens 
één ander fairtradeproduct aan te kopen, en commu-
niceert hierover naar haar personeel en inwoners.

• 9 winkels en 5 horecazaken, en minstens 1 school, 
1 bedrijf, en 1 organisatie bieden minimum 2 fairtra-
deproducten aan en communiceren hierover.

• Er wordt gestreefd naar voldoende media-aandacht.
• Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige 

initiatieven neemt om de titel te behalen.
• Er wordt een nieuw initiatief gelanceerd om lokale 

consumptie en de lokale productie van duurzame 
voedingsproducten aan te moedigen.

Onze maatschappij 
heeft beslist dit initia-
tief te steunen en ge-
bruikt vanaf heden 
fairtradeproducten.

Op zaterdag 17 juni werden de 23 gerenoveerde wonin-
gen in Ter Hagen/Cuperuslei en de 21 nieuwe woningen 
en appartementen in de Vlemincxhoevelei in Heist o/d 
Berg feestelijk ingehuldigd. 
Dit werd gevierd door de bewoners , de omwonenden, 
de gemeenteraadsleden van Heist o/d Berg, de leden 
van onze Raad van Bestuur, de technische partners en 
medewerkers van onze maatschappij. 
De talrijke genodigden konden op deze mooie zomer-
dag genieten van een hapje en een drankje. Ze luister-
den naar de speeches van Sebastiaan Mariën, onze 
voorzitter, en Wim Van Den Bruel, schepen van wonen. 
Tot slot was er de mogelijkheid om enkele woningen te 
bezichtigen, waar de bewoners ons hartelijk ontvingen.

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 2e en 4e donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u
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Inhuldiging Ter Hagen & 
Vlemincxhoevelei

Nieuwe regels rond eigendom 

Sinds 1 maart 2017 zijn de regels rond eigendom strenger.
In het verleden mocht u al geen woning of bouwgrond of het vruchtgebruik erop bezitten. Vanaf 1 maart is het ook 
verboden om een gedeeltelijke eigendom te bezitten. Zelfs als u maar een paar procent eigendom heeft, mag dit 
niet. U mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan u zaakvoer-
der, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor uw inwonende partner. 

HEEFT U EIGENDOM? 

Dan bent u verplicht om onze huisvestingsmaatschappij te informeren. U bent ook verplicht 
om op korte termijn uw eigendom te verkopen, weg te schenken of te ruilen. Deze termijn kan 
verschillen in elke situatie. Contacteer ons daarom en we bekijken uw dossier samen. 
Let op! Doet u dit niet? Dan moeten wij uw huurovereenkomst stopzetten (met een op-
zegtermijn van 6 maanden). Het is dus erg belangrijk dat u ons op tijd informeert.

Alle huurders die dergelijke eigendom hebben, zullen persoonlijk door ons worden gecon-
tacteerd in de loop van september.



Wacht niet te lang om je woning winterklaar te maken. Op tijd voorzorgsmaatregelen nemen en kleine gebreken herstel-
len kunnen schade door vocht en vorst soms gemakkelijk voorkomen. Het weer kan plotseling omslaan, en voor je het 
weet word je verrast door een kapotte ketel, een bevroren leiding of andere winterschade. Voorkom winterschade; lees 
hieronder de meest voorkomende schade en hoe u uw woning winterklaar kunt maken.

VORSTBESCHERMING

1. Bescherm kranen, leidingen en watermeter tegen 
bevriezing, door deze af te sluiten of te isoleren.

2. Laat de buitenkranen leeglopen.

3. Laat de kamerthermostaat op minstens 10 graden 
staan om bevriezen van cv-leidingen en radiatoren 
te voorkomen.

4. Maak dakgoten en afvoerpijpen regelmatig schoon 
tijdens het vallen van de bladeren.

5. Controleer wekelijks de waterdruk in het begin van 
het stookseizoen. De waterdruk moet minimaal 1 
tot 2 bar te zijn en maximaal 2 tot 2.5 bar, afhanke-
lijk van het type ketel dat je hebt.

6. Het borrelen van radiatoren duidt op de aanwezig-
heid van lucht in de installatie. Om deze geluiden 
kwijt te raken moet je de installatie ontluchten en 
bijvullen. Zet de thermostaat laag zodat de cv-pomp 
stopt met draaien. Wacht nu een kwartier en ont-
lucht de hele installatie, dus zowel de ketel als alle 
radiatoren. Vul hierna de installatie bij totdat de juis-
te waterdruk is bereikt.

SNEEUW

Bij sneeuwval en gladheid zijn de huurders bij wet verplicht 
om het voetpad sneeuwvrij te maken. Dit is niet alleen voor 
je veiligheid, maar ook voor de voorbijgangers. Verwijder 
eerst de losse sneeuw en strooi daarna met zout. Verwijder 
geen sneeuw met koud of warm water. In appartementsge-
bouwen moeten de huurders van het gelijkvloers het voet-
pad vrijmaken tot aan de inkomhal. Steek een handje toe, 
als deze huurders niet meer in staat zijn om het voetpad 
sneeuwvrij te maken. Let bij winterse omstandigheden een 
beetje extra op elkaar. Sommige buren durven niet altijd de 
deur uit. Het is misschien een goed idee om aan te bieden 
wat boodschappen voor hen mee te brengen.

BESPAREN OP DE VERWARMINGSKOSTEN

Hier enkele eenvoudige tips waarmee je kunt besparen 
op uw verwarmingskosten:

• Sluit ’s avonds de overgordijnen voor extra isolatie.
• Laat de overgordijnen tot op de vensterbank hangen 

en niet erover om te voorkomen dat de radiatorwarm-
te achter de gordijnen verdwijnt. 

• Bedek je radiator niet met allerhande spullen. 
Hierdoor heeft de radiator minder ruimte om 
warmte af te geven.

• Trek bij koude voeten liever warme sokken of pan-
toffels aan in plaats van de thermostaat omhoog 
te draaien.

• Veel tocht komt bij de voordeur vandaan. Hang 
in de winter een dik gordijn voor deze deur of 
plaats tochtstrips.

• Ventileer een kwartiertje per dag om de vochtige 
binnenlucht in te ruilen voor droge buitenlucht, ook 
na het gebruik van douche of bad. De ruimte zal 
afkoelen, maar wist je dat droge lucht makkelijker 
verwarmt dan vochtige lucht? De invloed op het ener-
gieverbruik is dus gering.

• Zet een half uur voordat je gaat slapen de thermo-
staat al op de nachtstand. De kamer blijft nog een 
tijdje warm.

Woning winterklaar maken:  doe het nu !Buurtcomité (GE)KLAP

Tijdens de eerste buurtbarbecue in de Moretuswijk, georganiseerd door de ‘vrienden van 
de volkstuinen’, is bij enkele bewoners het idee ontstaan om een buurtcomité op te richten.  
Het buurtcomité heeft op 19 augustus een eerste activiteit georganiseerd: een Vlaamse kermis. We laten één van 
de bewoners van het buurtcomité, Johan De Batselier, aan het woord.

Hoe is het buurtcomité ontstaan?
Ik huur een volkstuintje in de wijk. 
Samen met vrienden van volks-
tuinpark ‘Moretus’ organiseerden 
we op 30 juni een eerste buurt-
barbecue. Tijdens deze barbecue 
merkte ik op dat bewoners elkaar 
willen ontmoeten. Enkele bewoners 
waren geïnteresseerd om hierover 
mee na te denken. We hebben dan 
nog een paar keer afgesproken en 
zo is het buurtcomité ontstaan.

Wat betekent de naam van het 
buurtcomité (GE)KLAP?
De naam is gemaakt met de eerste 
letters waarvoor we willen zorgen 
in de wijk. De afkorting staat voor 
Gehandicapten, Eenzaamheid, 
KookLes, Amusement, Praten.
We willen activiteiten organiseren 
die toegankelijk zijn voor iedereen, 
in het bijzonder voor mensen met 
een beperking en voor mensen die 
weinig sociale contacten hebben. 
Ikzelf wil kookles geven aan bewo-
ners. Daarnaast zijn plezier en een 
babbeltje steeds belangrijk.

Welke activiteiten wil het buurt-
comité organiseren?
Ik ben kok van opleiding. Omwille 
van gezondheidsredenen kan ik 
niet meer in een professionele 
keuken werken. Maar ik wil mijn 
passie en mijn kennis van het ko-
ken delen met anderen.
Tijdens de gesprekken met be-
woners heb ik gemerkt dat men 
niet altijd weet hoe men vers eten 
maakt. Daarom wil ik de basis van 
het koken leren aan bewoners: ‘ko-
ken voor dummies’.
We willen ook graag ontmoetings-
momenten organiseren waar bewo-
ners naartoe komen voor een bab-
beltje om bijvoorbeeld pétanque te 
spelen, te kaarten, … . 

We willen rekening houden met de 
wensen van de bewoners. Daarom 
willen we graag een ideeënbus in 
de wijk plaatsen. Al deze activitei-
ten zouden we graag laten door-
gaan in het zaaltje van de wijk.
Ik kan al meedelen dat er een vol-
gende activiteit is gepland. In het 
weekend van 28 oktober geven 
we een mosselfeest. Wie geen 
mosselen lust, kan spaghetti eten.

Welke tip geef je aan bewoners 
die een buurtcomité willen op-
starten?
Begin er aan en wacht niet op een 
andere bewoner. Spreek andere 
bewoners aan over je idee, kies 
een datum voor de activiteit, … . 

Ik ben er zeker van dat je helpende 
handen zal vinden want veel bewo-
ners hebben hetzelfde idee maar 
nemen ook geen initiatief.

Meer informatie kan je terugvinden 
op hun website:
geklap.000webhostapp.com

We wensen buurtcomité (GE)KLAP 
heel veel succes!

Wil je in je buurt ook starten 
met een buurtcomité? Onze 
huisvestingsmaatschappij 
biedt logistieke ondersteu-
ning zoals het afdrukken van 
de uitnodiging, … .

De gemeente Putte is op zoek naar verwarmingscoaches. Als coach ga je dit najaar vrijwillig op bezoek bij geïnteres-
seerde huishoudens. Je geeft hen tips op maat en helpt hen bij het zuinig instellen van hun verwarming.
Je hoeft geen verwarmingsspecialist te zijn om deel te nemen. In oktober wordt er een uitgebreide opleiding voorzien. 
Ben je geïnteresseerd? Bel voor meer info naar de milieudienst van Putte (015/76 78 95 of milieudienst@putte.be).


