T’HUUR
jouw expert in huur
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
HUURDERSKRANT § NOVEMBER 2018 § EDITIE 8 § ANTWERPEN X

René D’Huyvetterstraat en de Brugstraat

Opening sociaal nieuwbouwproject in Kruishoutem
Op 30 september vond de officiële opening plaats
van het nieuwbouwproject gelegen in de René
D’Huyvetterstraat en de Brugstraat achter het gemeentehuis van Kruishoutem. De bewoners namen reeds hun intrek in het voorjaar maar werden
nu, na het beëindigen van de wegeniswerken, officieel verwelkomd.

In het projectgebied zijn er ook privéwoningen ontwikkeld. Hier wordt dus zowel privaat wonen als sociaal wonen afgewisseld. Wat zorgt voor een mooie
sociale mix op een ideale ligging. Het is een stap vooruit voor de realisatie van het bindend sociaal objectief
voor de gemeente Kruisem en een mooie samenwerking tussen de gemeente en de SHM.

Het gaat om een gemengd project waar zowel huurappartementen als koopwoningen gebouwd werden. Er
zijn 17 huurappartementen met 2, 3 en 4 slaapkamers
en 7 koopwoningen met 3 en 4 slaapkamers. In totaal
spreken we over 24 woonentiteiten. De verschillende
grootte van de woningen in combinatie met de mix
van koop en huur zorgt ervoor dat de SHM tegemoet
komt aan diverse gezinssituaties. Zowel kleine als grotere gezinnen komen aan bod in dit project. Op die
manier wordt ook gezocht naar een antwoord op de
steeds groeiende wachtlijst.

De infrastructuurwerken werden in fase 1 geleid door
aannemer Vindevogel en in fase 2 gebeurde de uitvoering door aannemer Wannijn. De woningen werden
door Bekaert Building Company uit Waregem gerealiseerd. Het kostenplaatje van de woningbouw bedraagt 4.404.295,54 euro.

Heb je iets leuk gedaan of heb je een boeiend
verhaal? Laat het ons gerust weten, wie weet
kom jij wel in de kijker!

TEAM

		

in de kijker

Onze Huisvestingsmaatschappij loopt mee
met de 100 km Kom op tegen Kanker!

Lees meer op pagina4
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Nieuwe collega’s

Marijn Gabriëls

Kim Van Synghel

In juli mochten we Marijn Gabriëls verwelkomen op
de dienst koop en lening. Hij staat steeds paraat voor
elke vraag omtrent koopwoningen en sociale leningen.

Te bereiken op het nummer: 055 23 07 50

In augustus vervoegde Kim Van Synghel het technische team. Je kan haar bereiken voor technische meldingen aan jouw woning of appartement.

Kathleen De Buck

In diezelfde maand kreeg de dienst verhuring het
gezelschap van Kathleen De Buck. Zij zal de huurprijsberekening, huurprijsherzieningen, huurachterstallen, en verdere financiële onderwerpen voor haar
rekening nemen.

Te bereiken op het nummer: 055 23 07 55

Te bereiken op het nummer: 055 23 07 59

Beste huurder
2019 is een jubileumjaar voor onze Sociale Huisvestingsmaatschappij!
De SHM Vlaamse Ardennen is een fusie van 3 bouwmaatschappijen. In 1999 beslisten de toenmalige bouwmaatschappijen Eigen Haard, Elk Gezin een Dak en de
Vlaamse Ardennen om te fusioneren tot 1 vennootschap, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Wij vieren dit jaar het 20-jarig bestaan.
Gedurende die 20 jaar werd heel wat werk verzet. Het patrimonium van de SHM groeide met 523 extra sociale woongelegenheden uit tot een maatschappij met
1243 sociale huurwoongelegenheden, een groei van ruim 70%. Daarnaast werd in die periode ruim 18.000.000 euro geïnvesteerd in de renovatie van het bestaand
patrimonium. Maar het werk is nog lang niet af. Op vandaag hebben we nog steeds 1401 kandidaat-huurders. We willen ook deze mensen een kans bieden op
betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek. Onze maatschappij is ambitieus en wil deze wachtlijst verder wegwerken. De komende 10 jaar willen we dan
ook verder inzetten op de bouw van 1200 woningen en appartementen. We beschikken hiervoor over de nodige gronden in eigendom. Om dit mogelijk te maken
rekenen we echter ook op de steun en medewerking van alle lokale besturen en is het belangrijk dat Vlaanderen een kader aanbiedt om vlot tot projectrealisatie te komen. De SHM schrijft maandelijks gemiddeld 50 nieuwe kandidaten in. De nood aan betaalbare huisvesting staat niet ter discussie. Op vandaag heeft
de SHM Vlaamse Ardennen reeds 214 nieuwe huurentiteiten in uitvoering en voorbereiding. Hierbij zetten we ook in op woningen die
aangepast zijn voor personen met een beperking en op woningen voor ouderen. We werken samen met partners
om de nodige zorg aan te bieden. Daarnaast staan tevens 81 koopwoningen in de steigers. We geloven sterk in het
realiseren van gemengde projecten waar eigenaars, huurders en diverse gezinstypes terecht kunnen.
Om 20 jaar SHM Vlaamse Ardennen te vieren, lieten we een film en een fototentoonstelling maken. We willen immers aan de buitenwereld tonen wie de mensen zijn in onze woningen. Met dit beeldmateriaal willen we op toer
gaan in ons werkingsgebied. Meer info volgt later!
Jeanique Van Den Heede
Directeur 			

Stefaan Vercamer
Voorzitter
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Grote werken op
Sint-Jozefsplein 18
In september startten we met grote verbouwingen van het kantoor. De bedoeling is om het jaar 2020 te starten
in een volledig vernieuwde ruimte. Op deze manier willen we jullie nog beter van dienst zijn.
De verbouwingen gebeuren in twee fases. De eerste zes weken blijft de helft van de ruimte van onze kantoren
beschikbaar voor onze klanten.
Vanaf november 2019 zal een appartement gebruikt worden om onze huurders en kandidaten te ontvangen.
Tijdens deze tweede fase zal je dus in Wostine 7/0306 geholpen worden en zullen de burelen zelf tijdelijk
niet beschikbaar zijn. Pijltjes zullen jullie naar het juiste appartement brengen.
Wij proberen iedereen nog steeds zo vlot mogelijk te bedienen en
hopen de mogelijke hinder te kunnen beperken. Doorheen
de werken blijven wij dus steeds open op de gebruikelijke
openingsuren, van 09u00 tot 12u00.

In ’t kort
In de Riedekens in Ename
gaven de buren Guy een
leuke thuiskomst. Na een
lang ziekenhuisbezoek is hij
eindelijk weer thuis. Wat een
lieve buren!
Wij zijn gestart met de huurprijsberekening
voor 2020. Wij kunnen alle gegevens zelf
opvragen. Indien wij iets niet kunnen vinden,
zal je een brief ontvangen. Gelieve ons dan zo
snel mogelijk alle informatie te bezorgen.
Soms bieden wij een woning in openbare
verkoop aan. Als je geïnteresseerd bent om
een woning te kopen, breng dan zeker een
bezoekje aan www.biddit.be. Daar kan je ook
ons aanbod terugvinden.

Brandverzekering
Wanneer er brandschade is, is een brandverzekering belangrijk om de kosten te recupereren.
Er zijn 2 verschillende soorten brandverzekering:

1

2

Een brandverzekering voor de gebouwen en woningen. Deze verzekering werd afgesloten door de
huisvestingsmaatschappij. De verzekering wordt meegerekend als huurlast en betaal je dus in jouw
huurprijs. Indien je als huurder ook verzekerd bent voor het gebouw, laat je dit best aanpassen.
Een brandverzekering voor de inboedel komt tussen bij schade aan de zetels, kasten,
lampen, … wanneer er brand zou uitbreken. Deze inboedelverzekering moet je als
huurder zelf afsluiten. Hiermee is alles wat in de woning staat verzekerd.

Controleer dus jouw verzekering en zorg ervoor dat je
niet voor verrassingen komt te staan.

Wintertips
1

Zorg ervoor dat regenwater goed weg kan: verwijder bladeren uit dakgoten en kijk de afvoerputjes na of die
niet verstopt zijn.

2

Zorg ervoor dat je de kamer waar de watermeter, waterleidingen en radiatoren staan boven het vriespunt
houdt. Zo kan je een lek aan de leidingen vermijden.

3

Ontlucht de radiatoren in de woning. Dat zorgt voor een extra rendement en lage verwarmingskosten.
Wanneer een radiator onderaan warm en bovenaan koud is, is die dringend aan een ontluchtingsbeurt toe.

4

Strooi zout op het voetpad voor de woning bij ijzel of sneeuw.

5

Sluit vorstgevoelige buitenkraantjes af.

6

Reinig de regenwaterput en de filters van de regenwaterput.

Voor meer
wintertips
surf gerust na
ar onze websi
te
www.shmvlaa
mseardennen
.be
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TEAM in de kijker
Wij willen op zondag 22 maart aan de start verschijnen van de derde editie van de 100km-run voor Kom
op tegen Kanker. Daarvoor moeten we 2.500 euro
inzamelen. We zijn zeer enthousiast om als team te
kunnen deelnemen en te lopen voor alle mensen die
aan het vechten zijn of gevochten hebben. Wij willen iedereen een hart onder riem steken. Met in onze
gedachten ook de mensen die de strijd niet konden
winnen.
Vier van ons lopen mee en de overige collega’s gaan
heel hard supporteren. Wij zetten verschillende acties op poten om ons steentje bij te dragen voor het
goede doel. Zo organiseerden we een quiz op vrijdagavond 22 november in het Eeckenhof in Oudenaarde. Hiermee bezorgden we iedereen een leuke avond
terwijl ze een goed doel konden steunen. Begin maart
vindt ook een bingonamiddag voor de huurder plaats
en tussendoor verkopen we ook snoepzakjes.

Draag zelbfij
je steentje

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

Wie graag wil steunen met een gift, kan dit door te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van ‘GIFT’
en de negencijferige code van het team, nl. 340072041.
Vanaf 40 euro per jaar is zo’n gift fiscaal aftrekbaar.

De organisatie van de 100km Kom op tegen Kanker zal
dan een fiscaal attest opsturen na het ontvangen van
de storting. Je kan de uitleg ook volgen op de website
van Kom op tegen Kanker via de link van onze ploeg:
www.de100kmrun.be/team/shm-vlaamse-ardennen.

WOORDZOEKER

Vorm een woord met de
overgebleven letters

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.
Wij zijn open op 23, 24, 27 en 30 december 2019
alsook op 03 januari.
Wij zijn gesloten op 25, 26 & 31 december 2019,
alsook op 01 en 02 januari 2020.

COLLEGA
DAKGOOT
FASE
FUSIE

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

INBOEDEL
KANTOOR
LEIDING

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

ONTLUCHTEN
TOEKOMST
VERBOUWEN
VERWARMING

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

VERZEKERING
VOETPAD
WELKOM

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

WINTER

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

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

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

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

Stuur de oplossing vóór 21/12/2019 naar SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

