
Beste huurder
We hebben vorig jaar ruim 65 nieuwe woningen 
gebouwd. In totaal verhuren we nu 1227 woonge-
legenheden. Dat is een groei van meer dan 6,5%. 
Meer dan nodig! De vraag naar betaalbare wo-
ningen wordt steeds groter. Het grootste project 
dat we realiseerden was in Ronse en we zijn daar 
best fier op. We verbouwden het Minderbroeders-
klooster tot 24 kwaliteitsvolle appartementen. We 
verzoenden de eigenheid van het klooster met een 
nieuwe nood: betaalbare woningen. Franciscus van 
Assisi zou zeker akkoord geweest zijn met ons. Ui-
teraard moeten we ook zorg dragen voor ons be-
staand patrimonium. Daarom werken we jaarlijks 
aan renovatieprojecten om bv. oude installaties of 
oude daken te vervangen. Soms zijn de kosten voor 
renovatie zo hoog dat we beslissen om ze te slopen 
en te vervangen door nieuwbouw. Zo hebben we 2 
projecten in voorbereiding in Eine (Magnoliadreef) 
en Mater (Klokkeveld). Bij zo’n projecten is het van 
belang om met de huurders in gesprek te gaan. Sa-
men gaan we op zoek naar een tijdelijke of defi-
nitieve woonoplossing. We vinden het ook belang-
rijk dat onze huurders goed kunnen samenleven in 
een buurt. Dat iedereen er content is. We proberen 
hier op diverse manieren een steentje bij te dragen. 
Want wijken waar het aangenaam wonen is, waar 
alles proper is, waar iedereen met elkaar overweg 
kan, vinden wij heel belangrijk. In de Pelikaanwijk 
in Kluisbergen hebben we hierrond een nieuw ini-
tiatief op poten gezet. Een vroegere wijkagent is 
bereid om als vrijwilliger mee zorg te dragen voor 
de buurt en onze contactpersoon in de wijk te zijn. 
Hij vertelt graag zijn ervaringen in de rubriek ‘Wijk 
in de kijker’. 

Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst!

Jeanique Van Den Heede Stefaan Vercamer 
Directeur   Voorzitter  

T’(H)UURjouw expert in huur

Bij de verbouwingswerken sprongen we respectvol om 
met de geschiedenis van het pand. Het gebouw was te 
waardevol en de structuur was zeer degelijk. Het was 
dus niet de bedoeling om het pand te slopen. Een verla-
ten site krijgt zo opnieuw een zinvolle bestemming. Er 
waait dus een nieuwe wind in deze buurt.

Voor het bepalen van de woontypes werd rekening 
gehouden met de wachtlijsten. We bouwen vooral 

voor kleine gezinnen. Er zijn ook 4 appartementen 
aangepast voor rolstoelgebruikers.

Op 30 mei werden de nieuwe bewoners welkom ge-
heten en kreeg het stadsbestuur de gelegenheid om de 
wijk te bezoeken. Zo kregen de eigenaars en huurders 
de kans om elkaar te leren kennen. Zij staan immers 
samen in voor een aangename woonbuurt.
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PROJECTEN ▪ Renovaties

n  Oudere woningen hebben nood aan vernieuwing. Stelselmatig wil onze maat-
schappij deze woningen grondig aanpakken. We kiezen in de eerste plaats om te 
RENOVEREN, waarbij wij een prioriteit geven aan energiezuinige maatregelen. 

In bijna alle woningen
waar nog geen centrale verwar-
ming aanwezig is, plaatsen we dit 
najaar centrale verwarming en een 
ventilatiesysteem. 

In Deftinge – Zingem –
Ruien
starten we dit najaar met het vernieu-
wen en isoleren van de daken en het 
isoleren van de buitengevels. 

 Indien we in jouw woning renovatiewerken uitvoeren, zal je tijdig een uitnodi-
ging krijgen voor een infovergadering.

n  Voor woningen waarbij de renovatiekosten te hoog oplopen, kiezen we voor  
VERVANGINGSBOUW.

 Dat houdt echter in dat de bestaande huurders van de woningen moeten verhui-
zen. Zij hebben de keuze om definitief of om tijdelijk te verhuizen. Omdat een 
verhuis geen evidentie is, hebben we de huurders op voorhand goed ingelicht 
over de geplande werken en de gevolgen voor hen als huurder. 

Lees hieronder...  het VERHAAL VAN MARTIN (hij woonde in Magnoliadreef in Eine 

en besliste om te blijven wonen in zijn ’tijdelijke woning’) EN DOMINIQUE (hij woonde in het Klokke-

veld in Mater en keert terug naar zijn nieuwbouwwoning).

Van oud naar nieuw: hoe?

“Verhuizen zag ik als 

opnieuw beginnen”

“Ja, ik wil graag 

terugkeren.”

Klokkeveld nieuwe toestand

Magnoliadreef nieuwe toestand

Oudenaarde
In de Magnoliadreef te Eine en in het Klokkeveld te Mater staan er enkele 
kleine woningen die niet meer aangepast zijn aan de hedendaagse normen van 
wooncomfort. Gezien renovatie hier geen oplossing is, kiezen we om de wonin-
gen te slopen en nieuwe woongelegenheden voor kleine gezinnen te creëren. 
Voor beide projecten kregen we de nodige vergunningen. De komende maan-
den starten we met het aanstellen van aannemers. We trachten de werken te 
starten in de tweede helft van het jaar.

Martin Dominique



Huis-aan-huis inzameling in de PMD-zak*

Opmerkingen
•  Geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant 

van de PMD-zak
• Geen verpakkingen met een grotere inhoud dan 8L
•  Duw plastic flessen plat, zet de dop erop en win 

plaats in de PMD-zak

Volg de sorteergids van PMD-verpakkingen (volledig leeg)

• Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes) 
• Alle plastic zakken en folies 
• Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten) 
• Piepschuim en aluminiumfolie 
•  Verpakkingen die giftige producten,  

ontstoppingsproducten, corrosieve 
WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben

Plastic flessen  
en flacons Niet toegelatenMetalen   

verpakkingen Drankkartons  

*  of eventueel via  
het containerpark

**  doe navraag bij uw afvalintercommunale of uw gemeente 
om te weten wat het beste lokale scenario voor dit afval is

Alleen plastic flessen en flacons  
en dus geen andere plastic  

verpakkingen of voorwerpen

Ook: spuitbussen van  
voedingsmiddelen en cosmetica,  
aluminium schaaltjes en bakjes,  

metalen deksels en doppen

Bij het restafval werpen**

Samen  Goed sorteren  Beter recycleren

VERHURING ▪ Tips voor jou

Het kan! Met onderstaande tips kan je met een beet-
je inspanning maandenlang genieten van een mooie, 
goed onderhouden tuin. Het maakt niet alleen jou blij 
maar ook je buren. 

 Maai wekelijks je gras;
 Snoei op tijd je bomen, hagen en struiken;
 Wied regelmatig je onkruid;
 Zorg ervoor dat er geen overtallig materiaal in  

 je tuin ligt – dit bemoeilijkt het onderhoud en  
 oogt slordig.

Voor sommigen is het echter niet vanzelfsprekend om 
zelf in te staan voor het maaien of snoeien van de 
tuin. Als je hulp nodig hebt, kan je eventueel tegen 
betaling beroep doen op gespecialiseerde firma’s. 

Hieronder enkele voorbeelden:

  Goed Wonen Vlaamse Ardennen: 
 Tel 055 23 92 44

  Grijkoort groenbeheer: 
 Tel 055 23 24 56

Gezellig genieten van 
een zorgeloze zomertuin

Sorteer je zoals het hoort?
We krijgen regelmatig meldingen dat er PMD zakken niet worden 
meegenomen door de vuilnisophaling. Dit zorgt voor problemen en 
mogelijk bijkomende kosten. Als onze maatschappij het vuil moet la-
ten weghalen, wordt de kost doorgerekend aan de huurder en zorgt 
dit voor een verhoging van de huurlast. Om dit te vermijden, vind je 
hieronder een handig schema dat toont hoe je moet sorteren:
 

Enkel PMD zakken met het IVLA logo worden mee-
genomen. Als je blauwe zakken koopt, controleer 
dan of ze het IVLA logo dragen of kijk naar de pa-
pieren wikkel rondom de rol of er IVLA op staat.

Tuur sorteert
, 

doe je ook m
ee?



WIJK IN DE KIJKER ▪ Pelikaanwijk - Kluisbergen

oplossing
Naam:  ...........................................................................................
Adres:  ...........................................................................................
Tel./GSM:  .....................................................................................
E-mail:  ..........................................................................................

Stuur de oplossing vóór 29/07/2016 naar
SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

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 / Jdeda Ez-oumi
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

horizontaal
4. In welke straat in Mater worden woningen vervangen? 
6. Welk pand renoveerde onze maatschappij?

verticaal
1. Hoe vaak maai je het gras het best in de lente-zomer?
2. In welke straat in Eine worden woningen vervangen?
3. Wat is de taak van Paul Van Elstraete?
5a/5b. Welke huurders moesten verhuizen?
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Mensen hebben 
nood aan een babbel
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