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Ontdek all
over de ren es
ovatie
binnenin!

Huidige appartementen in de Weversstraat te Eine

Beste
Beste huurder
huurder
Naast investeren in bijkomende woningen en appartementen investeren we ook
in de renovatie van het bestaande patrimonium. Niet enkel betaalbaar wonen
maar ook kwaliteitsvol wonen is immers een prioriteit voor onze maatschappij.
Daarom renoveren we ook de appartementsblokken in de Weversstraat. Op
deze manier willen we ervoor zorgen dat jouw appartement zal voldoen aan alle
hedendaagse normen en jou dus het nodige comfort zal bieden.
Momenteel zijn de medewerkers van onze technische dienst volop bezig met de
voorbereiding van dit project. Aan de hand van deze krant geven we jou alvast
wat meer uitleg over de komende renovatie en formuleren we een antwoord op
de eerste vragen die we ontvingen in navolging van de informatievergadering op
12 juni.
In het voorjaar/zomer van 2019 zullen we opnieuw een informatiemoment organiseren om verdere toelichting te geven bij de concrete aanpak van dit project.
Dan krijgen jullie meer nieuws over de precieze uitvoering en de concrete timing
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van de werken. Daarnaast zullen we eveneens individuele contacten organiseren
om elke huurder op een gepaste manier te ondersteunen.
We zijn ons ervan bewust dat deze renovatie wat zorgen met zich meebrengt
voor jou als huurder. We proberen bij de uitrol van dit renovatieproject de hinder
zoveel mogelijk te beperken. Ons team van medewerkers staat klaar om dit traject
samen met jullie te doorlopen. Jullie kunnen steeds
bij hen terecht met jullie vragen.

Jeanique Van Den Heede
Directeur
Stefaan Vercamer
Voorzitter
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Appartementen Weversstraat
worden grondig aangepakt
Ondertussen ligt de eerste infovergadering al een
tijdje achter ons. Om even op te frissen wat er allemaal gezegd werd, brengen wij een extra editie van
onze huurderskrant uit.
Hierin kom je te weten waarom wij deze renovatie
plannen, wat er precies allemaal zal gebeuren
en wat de voorlopige planning van de werken is.
Tevens geven we ook een antwoord op de meest
gestelde vragen.
Eerst en vooral leggen wij je graag uit wat aan de
basis ligt van onze beslissing om de appartementen
te renoveren.
De appartementen werden gebouwd in 2 fases,
nummer 29 en 31 werden voor het eerst verhuurd in
1974. Exact een jaar later, in 1975, waren nummer 9 en
11 aan de beurt.
Ondertussen zijn reeds een aantal noodzakelijke
renovatiewerken uitgevoerd zoals de renovatie van
de balkons, gevels, dak en het vernieuwen van de
elektriciteitskasten in 2004. In 2011 werd het buitenschrijnwerk volledig vernieuwd. Vorig jaar werden de
liften vernieuwd.

Onze beslissing om de appartementen nu verder
te renoveren komt er om verschillende redenen.
We zijn ons ervan bewust dat we zoveel mogelijk
moeten inzetten op energie en de beperking van de
kosten ervan. Energie wordt immers steeds duurder.
Daarom vinden wij het absoluut noodzakelijk om de
elektrische verwarming te vervangen door een
centrale verwarming op aardgas. Hieruit zal je als
huurder een groot voordeel halen want je energiekosten zullen immers dalen.
Wij krijgen ook vaak feedback van kandidaten die
de appartementen bezoeken, of van jou als huurder.
Hieruit komen steeds dezelfde opmerkingen naar
boven. De badkamers zijn verouderd en te klein en
de keukens voldoen niet meer aan de hedendaagse
normen.
Verder is er ook weinig bergplaats in de appartementen en is er geen ruimte voor een wasmachine
en eventueel een droogkast. Door het sluiten van het
wassalon is dit nochtans noodzakelijk.

Al deze zaken tonen aan dat een grondige renovatie
zich opdringt. Maar zo’n project komt er niet van
vandaag op morgen.

Een open dialoog zal
ervoor zorgen dat de werken
kunnen uitgevoerd worden
op een degelijke manier.

Om met jullie opmerkingen rekening te houden gaven
wij reeds een eerste infovergadering. Een open dialoog
zal ervoor zorgen dat de werken kunnen uitgevoerd
worden op een degelijke manier. Wij streven er ook
naar om de hinder voor jou te beperken tot het strikt
noodzakelijke.

Op de technische dienst stellen we vast dat de vloerbekleding aan vernieuwing toe is. Er zijn ook frequent
verstoppingen van de gemeenschappelijke afvoeren.

Deze werken zijn gepland
Plaatsen centrale verwarming op aardgas
Vernieuwen gemeenschappelijke ventilatie
Vernieuwen gemeenschappelijke afvoeren
Vernieuwen badkamer

+

Voordelen voor jou
Appartement aangepast aan de hedendaagse normen
Centrale verwarming in het appartement
Goede ventilatie
Lagere energiekosten

Vernieuwen keuken
Vernieuwen vloeren
Vernieuwen binnendeuren
Optimaliseren appartementen
Opfrissen gemene delen

SHVM_renovatiekrant.indd 2

Wat wordt er verwacht van jou
Toegang verlenen tot het appartement bij
de voorbereidende werken

Onderzoeken condensatieproblemen

Tijdelijke verhuis tijdens de uitvoering van de werken

Isoleren zoldervloer indien technisch haalbaar

Geen grote verfraaiingswerken meer uitvoeren

Nakijken brandkoepels/brandveiligheid

in het appartement
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Vraag & antwoord
Na de eerste infovergadering en via de postbussen in de inkomhal hebben we al een aantal vragen gekregen waarover jij je als huurder zorgen maakt.
Hieronder geven we een zo duidelijk mogelijk antwoord op de meest voorkomende vragen.

Zijn we verplicht om te verhuizen?
Als huurder moet je instemmen met een herhuisvesting als de verhuurder
dat wegens renovatie-, aanpassings- of sloopwerkzaamheden aan de sociale
huurwoning noodzakelijk acht. Je kan zelf kiezen of je tijdelijk of definitief
herhuisvest wenst te worden bij ons. Hierover zullen we met jou een persoonlijk gesprek voeren en samen de beste oplossing bepalen.
Wie gaat onze verhuis regelen?
De Sociale Huisvestingsmaatschappij zal helpen in het verhuizen van
meubelen, zware dozen en grote stukken. Indien het nodig is, staan wij in voor
de verhuislift. Het is wel de bedoeling dat jullie zelf alle huisraad verzamelen en
in verhuisdozen stoppen. Een verhuis is een gelegenheid om een opruimactie
te houden in jouw spullen. Als er problemen of vragen zijn hierover, kan je met
ons contact opnemen.
Zal mijn tijdelijk appartement proper zijn?
Enkel de huurders die eerst moeten verhuizen, verhuizen tijdelijk naar een nog
niet verbouwd appartement. In principe zullen de andere huurders verhuizen
naar een appartement dat reeds verbouwd is. Maar ook voor de huurders die
eerst verhuizen zullen we rekening houden met de staat van het appartement
en de nodige aanpassingen doen om het appartement proper te maken.
Mogen mijn lampen, armaturen of spots blijven hangen?
De elektriciteit in het appartement wordt vernieuwd. Hierdoor verwijder je de
lampen best om schade te voorkomen. Na de werken kunnen deze wel opnieuw
gebruikt worden.
Komt er een ingebouwde frigo in de nieuwe keuken?
Neen, wij zullen nog steeds keukens verhuren zonder elektrische toestellen.
Er wordt wel een ruimte voorzien waar de frigo geplaatst kan worden. Een
dampkap wordt wel voorzien in het nieuwe appartement. In de nieuwe keuken
zullen de voorzieningen voor een vaatwasmachine aanwezig zijn.
Komen er meer stopcontacten?
Ja, er zullen meer stopcontacten voorzien worden dan in de huidige appartementen.
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Komt er een ruimte voor een microgolf en is er meer werkblad voorzien?
Er komt geen open kast voor een microgolf maar er zal wel een stopcontact
voorzien worden op het werkblad. De keukens worden aangepast en waar het
mogelijk is, zal er meer werkblad gecreëerd worden.
Komt er een volledige betegeling van de badkamer?
Neen. De douche wordt volledig betegeld en ook boven de lavabo
komen enkele rijen tegels.
Komen er nieuwe binnendeuren?
Ja, alle binnendeuren zullen vervangen worden door nieuwe schilderdeuren.
Komt er aardgas?
Ja, de huidige verwarming wordt volledig vervangen door een centrale verwarming met aardgasketel en radiatoren. In de leefruimte komt een thermostaat,
waarmee je de verwarming kan regelen. Je zal een tijdsprogramma kunnen
instellen voor de verwarming. De medewerkers van de Sociale Huisvestingsmaatschappij zullen je leren hoe dit werkt.
Wat gebeurt er met op maat gemaakte kasten?
Om op deze vraag te antwoorden is het nog te vroeg. We zullen elke situatie
ter plaatse moeten bekijken in een latere fase van het project.
Kan ik mijn wasmachine gebruiken in het tijdelijke appartement?
Indien er in het tijdelijk appartement voldoende plaats is, zal je daar ook
jouw wasmachine kunnen aansluiten.
Wat gebeurt er met mijn telefoon-, televisie-, internetaansluiting?
In de voorbereiding van het uitvoeringsdossier gaan wij nog samenzitten met
de nutsmaatschappijen. Wij gaan met hen bespreken hoe we er kunnen voor
zorgen dat er in het tijdelijk appartement ook televisie, internet,…beschikbaar
is.
In een volgende krant of op een volgende vergadering zullen we jou hierover
meer informatie geven.
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TIMING

1

Zomer/najaar 2018

2

Oktober 2018

Eerste renovatiekrant voor de bewoners

3

Voorjaar 2019

Opmaken definitief ontwerp

4

Voorjaar 2019

Aanstellen aannemer

5

Zomer 2019

Tweede infovergadering bewoners

6

Zomer 2019

Persoonlijk contact met jou i.v.m. verhuis

7

Zomer 2019

Tweede infokrant bewoners

8

Najaar 2019

Start van de werken

van het renovatieproject

Uitvoeren voorbereidende werken
• Opmeting appartementen
• Verzamelen van de nodige technische
informatie over het appartement
• Onderzoeken van de isolatie
• Uitvoeren van boringen

Duur van de werken  Af hankelijk van de fasering van de werken

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

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
Yves Bordeaud’huy
055 23 07 55
onderhoud@shmvlaamseardennen.be

vragen?

Aarzel niet ons te contacteren
weversstraat@shmvlaamseardennen.be
055 23 07 57 (Hilde Bovijn)
055 23 07 52 (Koen Peters)
Of via de brievenbussen in de inkomhallen

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

www.shmvlaamseardennen.be
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