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Onze vrijwilliger Paul in de spotlights
een mix van mensen en een diversiteit aan gezinstypes: jonge gezinnen met kinderen, oudere bewoners,
gezinnen met een andere cultuur, … .

Directeur Jeanique Van Den Heede, voorzitter Stefaan
Vercamer, vrijwilliger Paul, burgemeester van Kluisbergen
Philippe Willequet, minister van wonen Matthias Diependaele
vergezeld door zijn twee kinderen.

Op 27 februari startte de week van de vrijwilliger. De
minister van Wonen, Matthias Diependale, maakte
een bezoekje aan de Pelikaanwijk in Kluisbergen,
waar hij onze buurtbemiddelaar en vrijwilliger Paul
volgde. Paul werd letterlijk in de bloemetjes gezet
door de burgemeester en kreeg ook nog een cadeau
met streekproducten van de minister. Zijn werk wordt
sterk op prijs gesteld en dat is meer dan terecht.
Vrijwilligers moeten gekoesterd worden.
De aanwezigheid van Paul als vrijwilliger in de wijk is
van groot belang en is een grote meerwaarde.
De Pelikaanwijk is een wijk waar zowel sociale
huurders als eigenaars wonen. Het is een wijk met

We willen heel duidelijk inzetten op een aangename
leefomgeving. We vinden het belangrijk om bereikbaar
en toegankelijk te zijn voor onze bewoners. Om hierop
in te zetten, ging onze huisvestingsmaatschappij op
zoek naar een goede werkwijze om het samenleven
in de wijk voor iedereen zo fijn mogelijk te maken.
Het initiatief die hier écht aansloeg, was de
samenwerking met Paul die voor de SHM als vrijwillige
buurtbemiddelaar aan de slag ging.
In december 2015 is de samenwerking met Paul Van
Elstraete gestart. Paul was vroeger wijkagent en is dan
op pensioen gegaan. Hij had ook reeds een cursus
buurtbemiddeling gevolgd. Hij was dus de ideale
persoon om de leefbaarheid in de buurt te helpen
verbeteren.
Paul is gekend bij de bewoners en het aanspreekpunt
in de wijk. Als er iets is, kunnen ze steeds bij hem terecht om het probleem uit te leggen. Ook al is het om
even te babbelen, ze weten dat hij er is. Hij luistert
naar de zorgen, noden en wensen. Hij gaat regelmatig

op huisbezoek en is minstens 1x per week aanwezig in
de wijk. Om de drempel voor de huurder wat minder
groot te maken, hangt er in de wijk ook een brievenbus waar mensen een briefje kunnen achterlaten als
ze hem willen spreken. Sinds de aanwezigheid van
Paul is er een duidelijke positieve evolutie te zien.

Hij heeft al verschillende initiatieven genomen om
de sociale cohesie te verbeteren. Zo voetballen de
kinderen in de wijk met een zachte bal in plaats van
een lederen voetbal om overlast te vermijden. Hij heeft
ook een 10-punten gedragscode opgesteld en een actie
opgericht rond groenonderhoud en hondenpoep.
We zijn hem zeer dankbaar om het werk vol enthousiasme en passie uit te voeren!

Jongerencampagne JAC
Het CAW (= Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) lanceerde in november een nieuwe campagne. Het
thema heet ‘Op eigen benen’ waarbij er in het bijzonder wordt gericht op jongeren van 14 tot 25 jaar. Je mag niet
vergeten dat deze groep het extra te verduren krijgt momenteel. De coronacrisis maakt hen extra kwetsbaar.
Normaal is het de moment om te studeren, alleen te gaan wonen, te gaan werken, enz. Dit gebeurt nu allemaal
op een speciale manier en allesbehalve zorgeloos.
Mentaal welzijn blijft een moeilijk onderwerp, waardoor heel wat jongeren de stap naar professionele hulpverlening niet durven te zetten. Op die manier willen ze dit ook bespreekbaar maken. De boodschap van de
campagne is ‘je staat er niet alleen voor!’. Er zijn professionele medewerkers van het JAC voor een luisterend
oor en een helpende hand. Via chat, telefoon en mail kan je in gesprek gaan. Langsgaan kan ook, maar omwille
van de coronamaatregelen kan dit enkel na afspraak.

Ook wij zijn er om jullie te helpen. Zit je met iets? Voel
je je eenzaam? Heb je een babbel nodig? Twijfel dan niet
om ons eens te bellen of mailen. Zeker in deze woelige
tijden willen we graag een steun in de rug zijn!

Contact voor hulpvragen: www.caw.be - 0800 13 500

PROJECT

		 in de kijker

Muziekmeesters
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Beste huurder
Een fijne woonbuurt is van groot belang om
u goed in uw vel te voelen als bewoner. Als
huisvestingsmaatschappij vinden we het dan ook
belangrijk om in te zetten op een aangename woon- en
leefomgeving.
In eerste instantie doen we dit door te zorgen voor
kwaliteitsvolle en hedendaagse woonprojecten. Ons
nieuw woonproject in Kluisbergen op de site van de
voormalige breigoedfabriek De Waele is hier een mooi
voorbeeld van. Hoogstaande architectuur, aangename
appartementen en ruimte voor groen zorgen ervoor
dat mensen zich hier meteen thuis voelen. In oudere
woonwijken zorgen renovatieprojecten ervoor dat de
buurt verzorgd blijft.
Om samenleven te bevorderen, zetten we als huisvestingsmaatschappij ook in op specifieke buurtprojecten zoals een sociale moestuin of buurtsport. Ook de
samenwerking met vrijwilliger Paul in de Pelikaanwijk
valt hieronder. Als buurtbemiddelaar staat hij dicht bij
de bewoners. Hij staat paraat met een luisterend oor
en is een verbindingsfiguur tussen de bewoners en de
SHM. Hij werd dan ook terecht in de bloemetjes gezet
tijdens de week van de vrijwilliger.
Ook jij als bewoner speelt een belangrijke rol in het
creëren van een aangename en gezellige buurt! Dit kan
op vele manieren. Zo is het zorg dragen voor je eigen
woning of appartement al een belangrijke factor om
een fijne en propere buurt te vormen. Ook goede contacten onderhouden met uw buren draagt bij tot het
samen leven in een buurt. Hou rekening met je buren
en doe een babbel met hen. Misschien is er iemand in
de buurt die wat hulp kan gebruiken of zich eenzaam
voelt? Als buur kan je hier een belangrijke rol spelen.
Indien nodig kan je hen ook steeds naar ons doorverwijzen. Samen kunnen we steeds op zoek gaan naar
gepaste ondersteuning.
Laten we samen inzetten op buurten
waar het goed wonen is!
Jeanique Van Den Heede
Stefaan Vercamer
Directeur		
Voorzitter
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Beter een goede buur dan
een verre vriend

Het lenteweer komt
dichterbij…

Als Sociale Huisvestingsmaatschappij hebben wij als doel te zorgen voor goede en
kwaliteitsvolle woningen én ook te zorgen voor een aangename leefomgeving. Soms
kunnen er zaken zijn waar jij als huurder niet akkoord mee bent of niet tevreden over bent.
Dat kan gaan over technische zaken, beslissingen over uw huurdersdossier,
leefbaarheidsproblemen in de buurt, … .

We hebben al even mogen proeven van vervroegd lenteweer. Het is voor het gemoed
een stuk fijner als het zonnetje er is. Mensen doen ook al graag eens iets buiten, in
deze tijden uiteraard rekening houdende met de maatregelen van de overheid omtrent corona. We zetten voor jou graag nog eens alles op een rijtje wat mag en niet
mag aan jouw woning/appartement:

Heb je problemen met je buur of in de buurt, dan kan je een klacht indienen over de situatie. Het kan
bijvoorbeeld gaan over geluidshinder, een onverzorgde woning, een onverzorgde tuin, hinder door
bepaalde gewoonten van iemand, hinder door dieren, enz.

		

We raden aan om eerst zelf hierover te praten met jouw buur. Geef duidelijk én op een rustige
manier aan wat voor jou hinder veroorzaakt. Vaak is jouw buur zich daar niet van bewust en kan
door een simpele aanpassing de hinder vermeden worden. We geven enkele voorbeelden:

		

Graag de vuilnisbakken in de daarvoor bedoelde afvalbergingen plaatsen,
niet op de terrassen.

		
		
		
		

Als je wilt barbecueën op het balkon, doe het veilig en voorzichtig. Je kan
er steeds een brandwerende doek onder leggen, zodat er geen schade is.
Zorg er ook voor dat dit niet onder een afdak gebeurt. Bezorg geen overlast
voor de buurt. Voor alle duidelijkheid: In de gemeenschappelijk delen mag
je niet barbecueën.

Geluidshinder door schuivende meubelen: plaats mousse onder de meubelen.
Het horen van voetstappen: draag pantoffels in de woning, leg een tapijt.

		

		

Een zichtbare TV-antenne plaatsen, mag niet.

Het slaan van de deuren: trek de deur steeds dicht met de deurklink, plaats mousse tussen
de deur én de omlijsting zodat het geluid gedempt wordt.
Luide muziek, luide tv: wil je graag naar luide muziek luisteren, draag een hoofdtelefoon.
Zorg ervoor dat de buren niet ‘moeten’ meeluisteren. Maak hierover afspraken met de buren.

Helpt een gesprek met jouw buur niet, kan je een klacht indienen bij onze maatschappij.

Aan de buitenkant van het gebouw mag er niets hangen, bv. er mag geen
doek aan het balkon gehangen worden, geen bloembakken, enz.

ERP renovatie
De laatste jaren hebben wij heel wat renovaties uitgevoerd om het
patrimonium te laten voldoen aan de huidige energienormen, wij
noemen dat ERP-renovaties (=Energie Renovatie Programma).

Kuis steeds de hondenpoep op.
		

Als je rookt, is het niet de bedoeling dat de sigarettenpeuken buiten op de
grond of in het gras vallen. Gebruik een asbak.

		

Zet in de gemeenschappelijke gangen geen persoonlijke spullen. Dat is een
doorgang voor de hulpdiensten, het moet altijd vrij zijn.

Zo hebben wij in verschillende gemeenten/wijken van 2015 tot op
heden ervoor gezorgd dat we mooi op schema zitten en de vooropgestelde normen behalen. Dit gaat over vernieuwing van de dakbedekking, isolatie van de zoldervloer en spouwmuur. Ook het buitenschrijnwerk werd vernieuwd en centrale verwarming werd geplaatst
of vernieuwd. Dat zorgt ervoor dat je als huurder op energievlak toch
wat kan besparen.

Het is belangrijk dat de dakgoot gereinigd wordt, indien nodig.
Let wel op, als het gaat over technische mankementen over jouw woning, dan spreken we niet over
een klacht. Een technisch mankement moet je steeds direct melden bij de technische dienst. Meer
bepaald onze medewerker van de herstellingen, Kim Van Synghel.

		

Er mogen geen stallingen of hokken (duiven, konijnen, honden, enz.) in de
tuin opgericht worden.

Geniet van het lenteweer met respect voor de omgeving. Dat maakt het gezellig voor
iedereen.

Klacht indienen
Ben je niet akkoord met een beslissing van de SHM over jouw huurdersdossier, dan kan je
hierover een klacht indienen.

Hoe dien je een klacht in?
• Je kan een mail sturen naar Ilse.vandensteene@shmvlaamseardennen.be.
• Je kan bellen naar Ilse op het nr. 055 23 07 56.
• Je kan een brief sturen naar Ilse Van den Steene, Sint-Jozefsplein 18 – 9700 Oudenaarde.
Een klacht mag niet anoniem zijn. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met jouw klacht.
Als de klacht anoniem is, kunnen we die niet behandelen.

Wat gebeurt er met jouw klacht?
We bekijken jouw klacht grondig en objectief, we gaan na wat er gebeurd is of niet gebeurd
is, wie er bij de klacht betrokken is en hoe we jouw klacht kunnen behandelen. Indien nodig en mogelijk zullen we mogelijke oplossingen voorstellen.
Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht of met de beslissing die er genomen is dan kan je contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst op het nummer 1700.
Voel je je benadeeld door een beslissing van de SHM over jouw huurdersdossier dan kan
je contact opnemen met afdeling Toezicht van het Agentschap Inspectie RWO van de
Vlaamse Overheid via:
• Toezicht.wonen@vlaanderen.be
• 02 553 22 00

In ‘t kort

Redenen leegstand
Wij proberen leegstand zoveel mogelijk te beperken. Het kan gebeuren dat
bepaalde woningen leeg komen te staan, maar dat kan verschillende redenen
hebben:

Wij behandelen ook sociale leningen en koopwoningen. Dit
zijn de geplande projecten voor de volgende jaren: 2021: 10 Woningen in Eke-Nazareth (Westkouter). 2022: 15 Woningen in
Oudenaarde (Volkegem), 14 Appartementen in Oudenaarde (Eine). 2023: 7 Woningen in Kluisbergen (Kapellestraat) ,
9 Woningen in Oudenaarde (Eine). Later: Projecten in Zottegem,
Eke-Nazareth, Volkegem, Zingem,… .

z

Bij ons is er een opzegperiode van drie maanden. Dat is op de privémarkt
ook zo. Wij proberen dat allebei zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom is het zo dat als er bij ons een opzegbrief binnenkomt, wij
onmiddellijk de eerste mensen op de wachtlijst aanschrijven. Als het niet
goed op elkaar afgestemd is, kan bij ons leegstand optreden of anderzijds
kan het ook zijn dat de nieuwe huurder dubbele huur moet betalen. Beide
zijn beter te voorkomen.

Het is belangrijk dat je de meterstand van het water in de gaten houdt.
Zo kan je een lek vroeg detecteren en kunnen er onnodige kosten vermeden worden. Kijk dus af en toe eens of het verbruik normaal is.

z

In de Weversstraat zal deze zomer de eerste gerenoveerde blok af zijn.
Na de zomer zal de volgende blok aan de beurt zijn. Daarvoor zal nog
een editie van T’Huur uitgegeven worden speciaal voor de huurders
van de Weversstraat om alle informatie duidelijk te kunnen weergeven.

Als iemand naar een woonzorgcentrum gaat, kan die opzegperiode beperkt worden naar 1 maand opzeg. Dat wil dus zeggen dat de sociale huurwoning na 1 maand leeg kan gemaakt worden. Op dat moment kunnen we
te maken krijgen met leegstand, als de nieuwe huurder nog niet gevonden
is of zelf nog een opzegperiode doormaakt.

z

Het kan ook zijn dat iemand komt te overlijden. De erfgenamen maken
dan de woning leeg en hebben tijd tot 2 maand na het overlijden. Ook
hier, kan er sprake zijn van tijdelijke leegstand.

Tegen eind mei zullen de huurlasten afgerekend zijn. Zoals elk jaar
ontvang je een brief met de afrekening.

z

Op 01/02/2021 zijn de werken voor het nieuwe
project in de Dreefstraat in Lierde gestart.
Het gaat om 6 appartementen en die zullen
in het voorjaar 2022 af zijn.

Er zijn ook woningen/appartementen die moeten gerenoveerd worden
en waar de huurder tijdelijk uit moet of waar de huurder geherhuisvest
wordt. Ook hier zal dus de betreffende woning leeg komen te staan.

z

Wij doen er alles aan om leegstand te voorkomen. Als ervan sprake is, dan
is dit altijd met een reden (zoals hier beschreven). Er staan veel mensen
op de wachtlijst en wij willen die dan ook zo snel en goed mogelijk helpen.
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Project in de kijker - Nieuw project in
de Muziekmeesters in Kluisbergen
We mochten nieuwe huurders verwelkomen in Berchem. Het is een
herbestemmingsproject van een oude bedrijfssite in de kern van de
gemeente. Een fysieke opening is niet kunnen doorgaan omwille van de
coronacrisis. Maar laten we alvast via deze weg de huurders een hartelijk
welkom heten!
‘Deze site valt bij ons onder de noemer herbestemming van een grond. Gronden
opnieuw beschikbaar maken voor wonen is een duurzame oplossing en zorgt
mee voor behoud van open ruimte’, legt directeur Jeanique Van Den Heede uit.
‘We zijn heel trots op dit project. Het is een prachtige nieuwe site waar hopelijk
veel woonvreugde mag uit voortvloeien. Op dit moment kunnen we geen opening organiseren, maar we hopen later wel kennis te kunnen maken met de nieuwe huurders. Op die manier kunnen ze elkaar onderling ook beter leren kennen.’
Stefaan Vercamer, voorzitter van de SHM, vult aan: ‘Dit project is een voorbeeld
van vlotte samenwerking tussen gemeente, intercommunale en huisvestingsmaatschappij. Een samenwerkingsmodel om betaalbaar wonen in Kluisbergen
heel concreet te maken. Op deze voormalige bedrijfssite wordt een combinatie
van sociaal wonen en privaat wonen gerealiseerd.’
Er zijn 4 huurwoningen met 2 slaapkamers, alsook 13 huurappartementen met
2 slaapkamers. We voorzagen ook 2 appartementen voor personen met een
fysieke beperking. Bij elk nieuw project maken we een analyse van de wachtlijst
en bekijken we de noden. Deze noden integreren we dan in het project zodat we
tegemoet kunnen komen aan de doelgroepen op de wachtlijst.

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

De architecten van dit project zijn Vandriessche architecten bvba uit
Kruishoutem. De aannemer die werd aangesteld is Damman nv uit Deerlijk. Het
project kost in totaal om en bij de 3.000.000 euro.

winnaar
woordzoeker
Een onschuldige hand trok een
winnaar uit de vele inzendingen.
Patrick Battaille is de gelukkige
winnaar.

WOORDZOEKER

Vorm een woord met de
overgebleven letters
ARCHITECT
CADEAU

Hoe kan je ons bereiken?

DANKBAAR

Sociale Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen
St. Jozefsplein 18 | 9700 Oudenaarde

HERBESTEMMING
HINDER

Openingsuren:
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

HUURLAST

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

KOOPWONING

Huurprijsberekeningen – opvolging betalingen
Kathleen De Buck
055 23 07 59
kathleen.debuck@shmvlaamseardennen.be

LENTEWEER

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

OPRUIMEN

KLACHTEN

LEEGSTAND
LEKDETECTIE

LIERDE
MINISTER

PRATEN
RENOVATIE
VERWELKOMEN

Klachten
Ilse Van den Steene
055 23 07 56
ilse.vandensteene@shmvlaamseardennen.be
Onderhoud & Herstellingen
Kim Van Synghel
055 23 07 55
kim.vansynghel@shmvlaamseardennen.be
Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Vercamer,
St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde

www.shmvlaamseardennen.be

VRIJWILLIGER
WEVERSSTRAAT

oplossing
Naam: ............................................................................................................

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

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

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

Stuur de oplossing vóór 30/04/2021 naar SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

