
Huurderin de kijker
Voor onze huurder in de kijker trokken we 
naar Deftinge. Daar woont Ernest Van De 
Mergel. Ernest huurt in oktober 2017 al 35 
jaar een woning bij ons. Hij vertelt hoe hij 
deze periode beleefde en geeft ons zijn le-
venswijsheid mee.
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Openingsmoment met nieuwe huurders Ohioplein in Eine 

Als Sociale Huisvestingsmaatschappij zetten we vol-
op in op de uitbreiding van ons huizenaanbod. Er 
staan momenteel ongeveer 1200 kandidaten op de 
wachtlijst. Deze mensen willen we graag een gepaste 
woning kunnen aanbieden. Investeren in nieuwe pro-
jecten is dan ook belangrijk. Daarnaast zetten we ook 
in op het vernieuwen van onze bestaande woningen. 
Zo pakken we één na één onze wijken aan. De wo-
ningen behalen op die manier de verplichte normen 
en alle huurders kunnen in een comfortabele woning 
wonen. Hierna kan je een overzicht vinden van de lo-
pende en komende werven.

Nieuwe huurders op het Ohioplein 
In september kocht de Sociale Huisvestingsmaat-
schappij het appartementsgebouw aan van de stad 
Oudenaarde en Solva. De appartementen waren reeds 
volledig afgewerkt. Het gebouw telt 9 appartementen 
en is uitgerust met een lift. Er zijn 3 appartementen 
met 1 slaapkamer en 6 appartementen met 2 slaap-
kamers. In oktober namen de eerste huurders hun 
intrek in het appartementsgebouw, gelegen aan het 
Ohioplein in Eine. Gezien onze Huisvestingsmaat-
schappij veel alleenstaanden telt op de wachtlijst voor 
sociale huur was dit een interessante aankoop.

Eine – vervangingsbouw Magnoliadreef
In september 2016 gingen de 6 kleine woningen van de 

Magnoliadreef tegen de grond. De aannemer startte 
met de heropbouw van 6 nieuwe. De woningen zijn 
intussen water- en winddicht en de aannemer is bezig 
met de binnenafwerking.  
Tegelijkertijd zal de aanleg van het openbaar domein 
gebeuren. Hierbij zijn een zestal openbare parkeer-
plaatsen voorzien. Deze werken startten half oktober. 
De nieuwe woningen worden verhuurd vanaf 1 januari 
2018.

Mater – vervangingsbouw Klokkeveld
In september 2016 werden de 8 kleine woningen van 
het Klokkeveld gesloopt. Ze worden vervangen door 
9 nieuwbouwwoningen en zijn  intussen water- en 
winddicht. Tegelijkertijd zal ook de aanleg van het 
openbaar domein gebeuren. Deze werken zijn gestart 
eind september en zullen eind november afgewerkt 
worden. De aannemer van de woningbouw is nu bezig 
met de binnenafwerking. 
De nieuwe woningen worden verhuurd vanaf 1 febru-
ari 2018. 

SHM breidt uit en renoveert Lees verder op
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Enquête 
in Gavere

Wil jij graag ook eens in de kijker staan? Stuur 
een mailtje naar tuur@shmvlaamseardennen.be 
of bel naar één van onze medewerkers (de con-
tactgegevens kan je vinden op de laatste pagina).

Lees meer op pagina2

Lees meer op pagina4

Mater - vervangingsbouw Klokkeveld

Eine - vervangingsbouw Magnoliadreef
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Projecten in de kijker
Deftinge/Kluisbergen/Zingem - 
vernieuwing van daken 
Vorig jaar werden in Deftinge de hellende daken ver-
nieuwd en werden de spouwmuren en de zoldervloer 
geïsoleerd. Daarna kwam de Pelikaanwijk in Kluisbergen 

aan de beurt met het vernieuwen van de hellende daken. 
De aannemer is ondertussen gestart in het Wijnhuisveld 
in Zingem. Volgens de planning zullen de werken in Zin-
gem eind dit jaar beëindigd worden.

Parike - Vernieuwen van de hellende daken 
en plaatsen CV-ketel 
Begin januari 2018 start de aannemer met het plaatsen 
van centrale verwarming en het vernieuwen van de daken 
in de woningen in de Peperendaalwijk in Parike. Hiervoor 
werd reeds in elke woning een gasteller geplaatst.

Kruishoutem – 17 huurappartementen en 7 
koopwoningen in opbouw
Na het bouwverlof is de aannemer met de werf in Kruis-
houtem gestart. In het gebied achter de markt is een nieu-
we wegenis aangelegd. Hier zullen 7 koopwoningen en 17 
huurappartementen gebouwd worden. De koopwonin-
gen zullen 3 of 4 slaapkamers hebben. De appartementen 
variëren van 2 tot 4 slaapkamers. De huurappartementen 
worden voorzien van een ondergrondse parkeergarage. 
De aannemer heeft 540 kalenderdagen om dit project af 
te werken. Deze woningen/appartementen zullen ver-
kocht/verhuurd worden in 2019.

Wortegem-Petegem – 18 
huurentiteiten en 9 koop-
woningen op komst 
Eind september zijn de wegenis-
werken gestart in Wortegem-Pe-
tegem. De Sint-Martinusstraat zal 
niet toegankelijk zijn voor verkeer 
tijdens de werken. Aansluitend op 
de wegeniswerken starten de bouw-
werken. Op het terrein van het ge-
sloopte fabrieksgebouw ‘Ridobel’ 
zullen 5 aanleunwoningen, 12 ap-
partementen, 1 huurwoning en 9 
koopwoningen komen. De bedoe-
ling is om deze woningen te verhu-
ren/verkopen in 2019.

Oudenaarde – 17 huurwoningen en 15 koop-
woningen gepland
In november beginnen de wegeniswerken in de Heurne-
straat in Oudenaarde. Deze werken zullen duren tot in 
het voorjaar van 2018. De aannemer zal aansluitend star-
ten met de bouw van 32 nieuwe woningen voor onze Huis-
vestingsmaatschappij. Er zullen 8 huurwoningen zijn met 
2 slaapkamers, 5 huurwoningen met 3 slaapkamers en 4 
huurwoningen met 4 slaapkamers. De 15 koopwoningen 
zullen 3 of 4 slaapkamers hebben. Het is gepland om deze 
woningen te verhuren/verkopen eind 2019.

Deze renovatie in combinatie 
met de eerdere vervanging van 

het buitenschrijnwerk zorgt 
voor een grote daling van het 

E-peil. Concreet zal dit een 
grote besparing betekenen op 

jullie energiefactuur.

Beste huurder
Jij bent, samen met de 1217 andere huurders van onze maatschappij, onze belangrijkste cliënt. We willen voor zoveel mogelijk mensen een betaalbare woongelegen-
heid aanbieden. De nood daaraan blijft enorm groot.

Als maatschappij willen we uiteraard deze wachtlijst proberen wegwerken. Blijven bouwen en ons patrimonium verder uitbreiden is dus van belang. We willen zo 
snel mogelijk 300 woongelegenheden bij bouwen. 

We werken daarvoor samen met de gemeentebesturen. Zo kochten we van de stad Oudenaarde het appartementsblok op het Ohioplein in Eine. De site is perfect 
gelegen dichtbij het station en winkels. Het biedt kwaliteitsvol wonen voor alleenstaanden en kleine gezinnen. Op 17 oktober verwelkomden we hier de nieuwe 
huurders. We wensen hen een goede start en hopen dat ze samen een aangename woonbuurt creëren.
In Kruishoutem gaven we het startschot van een nieuwbouwproject met 24 sociale woningen. Dit project is uniek door de centrale ligging 
in het hart van de gemeente. De ontwikkeling van dit binnengebied achter het gemeentehuis gebeurt samen met het ge-
meentebestuur en een private ontwikkelaar. Hierdoor ontstaat een mooie mix van sociale huur, sociale koop en privaat 
wonen. We hopen dat de woningen en appartementen zullen kunnen verhuurd of verkocht worden tegen het voorjaar 
van 2019.

We zorgen ook voor energiebesparing door isolatie, nieuwe ketels, … . Per jaar investeren we daar ruim 4.000.000 EUR in. 
We willen zo ons steentje bijdragen om de energiefacturen zo laag mogelijk te houden. 

Veel leesplezier!
Jeanique Van Den Heede - Directeur & Stefaan Vercamer - Voorzitter 

Kruishoutem - eerste steenlegging

Deftinge/Kluisbergen/Zingem 
- vernieuwing van daken

Wortegem-Petegem 
- voorstelling van de nieuwe wijk

Oudenaarde
- voorstelling van de nieuwe wijk

Aan alle bewoners in deze wijken vragen we om even-
tuele opmerkingen i.v.m. de werken te signaleren tij-
dens de komende rondgangen.

Alle bewoners van deze wijk zijn ook uitgenodigd 
voor de infovergadering die plaatsvindt op 8 novem-
ber 2017. Voor correcte informatie over deze geplande 
werken, wees zeker aanwezig!
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Hoe kan het beter?

Waar is de jaarlijkse 
brief gebleven?

Deze bevraging ging specifiek over de werking van de 
Sociale Huisvestingsmaatschappij. Hoe goed zijn we te 
bereiken, zijn de brieven die we sturen duidelijk genoeg, 
antwoorden we snel genoeg op jouw vragen, enz.
Resultaten kunnen uiteraard enkel bekeken worden als 
de bevraging voldoende beantwoord wordt. In Gavere 
wonen momenteel 50 huurders van onze Huisvestings-
maatschappij. Zij kregen allemaal een vragenlijst en 
hiervan kregen wij er maar liefst 34 terug, goed voor 68 
procent. Hiermee konden we aan de slag. 

Enkele resultaten
Er werd onder meer duidelijk dat je liefst met ons contact 
opneemt per telefoon. Maar liefst 71% van de huurders 
verkiest deze vorm van communicatie. Toch geeft zo’n 
18% aan ons niet altijd gemakkelijk te kunnen bereiken. 

Ongeveer 66 % van de huurders in Gavere vindt dat de 
herstellingen snel genoeg worden uitgevoerd. 13 % ant-
woordde niet op deze vraag. Dat wil zeggen dat dus toch 
zo’n 21% vindt dat de herstellingen sneller moeten ge-
beuren. Dit is dus zeker een aandachtspunt voor onze 
technische dienst. Wij zullen bekijken hoe we hierin 
kunnen verbeteren.
Eens de herstellingen uitgevoerd zijn vindt wel 78% van 

de huurders dat deze goed werden uitgevoerd. Ook hier 
antwoordde 13% niet op de vraag.

Is onze huurderskrant duidelijk?
Zoals je in onderstaande grafiek kan zien, vindt 82% 
van de huurders in Gavere van wel (44% voldoende en 
38% heel goed). Wat wel opmerkelijk is, is dat 12% van 
onze huurders in Gavere de krant niet ontvangt.
Het is uiteraard de bedoeling dat wij rekening houden 
met deze resultaten en we zullen dan ook proberen om 
te verbeteren waar mogelijk. 
Wil jij graag dieper ingaan op een bepaald thema, laat 
het ons dan gerust weten. 
De volledige resultaten kan je bekijken op onze website 
(www.shmvlaamseardennen.be).

Als Sociale Huisvestingsmaatschappij proberen wij steeds onze werking te evalueren en te verbeteren. Dat is 
echter heel moeilijk als wij niet precies weten wat er leeft bij onze huurders. Het is daarom heel interessant om 
na te gaan hoe jij over onze werking denkt. Wat vind je goed, wat kan er nog beter? Een tijdje geleden hebben 
we de gemeente Gavere uitgekozen om een bevraging te organiseren. Elke huurder kreeg een vragenlijst opge-
stuurd die men op papier of via de website kon invullen. Elke vragenlijst kreeg een unieke code, zodat iedereen 
die dat wilde de vragenlijst anoniem kon invullen.

In ‘t kort
  In Brakel in de Sint Pieterswijk zijn we ge-

start met het project ‘Wij de Wijk’ in samen-

werking met Beweging.net. We bevragen de 

inwoners van de wijk hoe zij hun wijk in de 

toekomst zien of willen zien. Op 28 septem-

ber is er een eerste ontmoeting geweest – de 

babbelbox. Op 4 december 2017 staat de 

tweede ontmoeting gepland

  Alle personeelsleden van onze maatschappij 

hebben naar jaarlijkse gewoonte op 21 sep-

tember - de nationale car free day – de auto 

op stal gelaten. 

  Op 16 december organiseren de moestuinier-

ders van de Weversstraat in Oudenaarde 

hun tweede winterbarbecue. Een ideale gele-

genheid om de sociale moestuin te bezoeken 

en te genieten van een gezellige sfeer met lek-

kere drankjes en smakelijke barbecue.

  De renovatie van de liften in de Weversstraat 

in Oudenaarde is volop aan de gang. De lif-

ten in blok 9 en 29 zijn volledig vernieuwd en 

in werking. In blok 11 en 31 zijn de liften on-

dertussen afgebroken en worden de nieuwe 

gemonteerd. 

  Oproep aan alle huurders van apparte-

mentsblokken! 

 Het is ten strengste verboden om:  

 - de liften te gebruiken om te verhuizen 

 - te roken in de liften 

 - de liften te gebruiken onder de 12 jaar  

  zonder begeleiding.

  De winter staat voor de deur. Denk er aan om 

jullie woning winterklaar te maken. Zie tips op 

onze website (www.shmvlaamseardennen.be)

Huurders uit Gavere aan het woord

Ken jij ook iemand die ons 
krantje T’HUUR niet ontvangt? 

Laat het ons weten! 

Bedankt aan 
alle huurders die ons 
hun mening gaven!

E i n d e l i j k !  i k  h e b  ‘ m  ! !

d a t  p r i n t j e  o v e r
m i j n  i n k o m e n  ! !

w a t ?

Geen brief gekregen dit jaar in verband met de huurprijsberekening?

DAT KLOPT! GEEN ZORGEN DUS!

De algemene brief die je elk jaar in de bus krijgt, versturen we niet meer.

Wij gaan mee met het digitale tijdperk en kunnen nu alle gegevens zelf 

opvragen (aanslagbiljet van de belastingen, leefloon, pensioen, enz.).

Indien wij een aantal gegevens niet vinden i.v.m. inkomen of invaliditeit, 

kreeg je reeds een persoonlijke brief toegestuurd om ons meer informatie te 

geven. Die gevraagde informatie moet je ons natuurlijk wel bezorgen.
In december zal de nieuwe huurprijs in de brievenbus zitten. Na die brief 

krijg je nog steeds de kans om een huurprijsherziening aan te vragen en het 

inkomen van de drie laatste maanden binnen te brengen.
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Huurderin de kijker

W N E K A D P O O L S

U W R E R Z I N G E M

O H I O P L E I N F N

B I D E A A N K O O P

W U O B P O R E H U W

U S B D E F T I N G E

E V E R W A R M I N G

I D L E V E K K O L K

N E G R E B S I U L K

K R U I S H O U T E M

T N E M E T R A P P A
woordzoeker.winkes.net

AANKOOP
APPARTEMENT
DAKEN
DEFTINGE
HEROPBOUW
KLOKKEVELD
KLUISBERGEN
KRUISHOUTEM
NIEUWBOUW
OHIOPLEIN
RIDOBEL
SLOOP
VERWARMING
ZINGEM
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Woordzoeker
Vorm een woord met de 
overgebleven letters

www.shmvlaamseardennen.be

oplossing

Naam:  ...........................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................

Tel./GSM:  .....................................................................................................

E-mail:  ..........................................................................................................

winnaar woordzoeker 
Een onschuldige hand trok een winnaar uit 

de vele inzendingen. Els Biesmans is de 

gelukkige winnaar.

Hoe kan je ons bereiken?
Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen
St. Jozefsplein 18 | 9700 Oudenaarde

Openingsuren: 
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Toewijzingen huurwoningen
Koen Peters
055 23 07 52
koen.peters@shmvlaamseardennen.be

Inschrijvingen - Huurprijsberekeningen
Laura Schietecatte
055 23 07 58
laura.schietecatte@shmvlaamseardennen.be

Klachten - Opvolging betalingen
Ilse Van den Steene
055 23 07 56
ilse.vandensteene@shmvlaamseardennen.be

Onderhoud & Herstellingen
Christophe Henneghien
055 23 07 55 
onderhoud@shmvlaamseardennen.be

Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Vercamer,  
St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

Ernest Van De Mergel huurt sinds oktober 1982 een 
woning van onze maatschappij en is hiermee één van 
onze trouwste huurders. Een mooie gelegenheid om 
Ernest beter te leren kennen! Hij is een bezige bij die 
aangenaam over het leven kan vertellen.

Ernest heeft van zijn 15de tot zijn 60ste gewerkt aan 
de spoorwegen en heeft veel verstand van mechaniek 
(vooral grasmachines en fietsen). Het was zijn zus die 
hem er op wees dat er bungalows te huur waren in 
Deftinge. Ernest heeft er niet lang over getwijfeld en 
heeft zich snel kandidaat gesteld. 

Vroeger ging dat heel vlot en kwamen er nog niet 
veel papieren aan te pas. In het begin was er nog geen 
elektriciteit, verwarming of warm water. Ernest moest 
hard werken om zijn woning volledig in orde te bren-

gen. Het was niet gemakkelijk, omdat hij ook alle da-
gen ging werken en nog niet alle meubels had, maar 
geleidelijk aan viel alles in zijn plooi.

‘Ik heb altijd heel graag in mijn woning gewoond’, 
zegt Ernest. ‘Onlangs zijn er werken in mijn woning 
gebeurd, het dak en de muren zijn geïsoleerd. Op die 
manier is het veel beter om de warmte binnen of bui-
ten te houden. Je hoort ook geen lawaai meer als er 
iemand in een vaart passeert met de auto.’ Op de vraag 
of onze maatschappij een goede dienstverlening aan-
biedt, antwoordt Ernest dat het veel verbeterd is: ‘Nu 
kennen de medewerkers goed hun taken, terwijl vroe-
ger alle medewerkers alles tegelijk moesten doen. Nu 
loopt alles gesmeerd. Het enige wat nog beter kan, is 
dat de maatschappij een voordeel zou mogen geven 
aan de mensen die hier langer wonen en hun woning 
goed onderhouden en er respect voor hebben, dat zou 
fijn zijn!’

Ernest bezit een goede portie levenswijsheid en kan 
aangenaam verhalen vertellen over hoe het vroe-
ger was. Zo kent hij nog zijn eerste les geschiedenis 
vanbuiten, en had hij het over gezellige verhalen van 
vroeger. Een mooie spreuk om te onthouden, is:
“Als ge wijs zijt & ge doet goed, en ge laat iedereen ge-
rust en ge denkt dat het uwe goed is, dan gaat ge ook 
naar de hemel.”

Zijn geheim om er nog geen 88 jaar uit te zien: vroeg 
opstaan, vroeg gaan slapen en op uur en tijd eten. Er-
nest blijft fit en heeft nog steeds een goede gezond-
heid. Dankzij fietsen en zijn moestuin. Ernest ging 
elke dag met de fiets naar zijn werk. Als hobby fietste 
hij Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix en twee-
maal de Ronde Van Vlaanderen. Vitaminen haalt hij 

uit zijn groetentuin. Daar zorgt Ernest nog steeds met 
veel liefde voor. In de beginjaren zorgde hij samen met 
zijn buren, Marcel & Rosita, voor hun groententuin. 
De grond frezen, en ‘groenselen’ kweken hadden geen 
geheimen voor hen, en dat schepte ook een band. Ze 
waren goede vrienden, ‘en vriendschap is goud waard’, 
zegt hij, ‘die moeten we koesteren! En als er ooit pro-
blemen zijn, zelfs in een relatie, moet je alles uitpra-
ten, op een rustige manier, en niet bokken.’

Wij zijn bijzonder fier dat Ernest al die jaren bij ons 
huurt, en ons zijn levensverhaal toevertrouwd heeft. 
Van harte bedankt voor de goede ontvangst!

Stuur de oplossing vóór 30/11/2017 naar SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde 
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

In gesprek met Ernest uit Deftinge

“Vriendschap is 
goud waard, 
die moeten 

we koesteren!”

Ernest bij zijn gezonde groententuin


