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Berekening van de huurprijs
Zoals elk jaar in deze periode startten we met het opvragen van de gegevens om de huurprijs te berekenen voor het volgende jaar. Wij willen graag jouw geheugen even opfrissen en geven wat informatie mee omtrent de huurprijs. Deze factoren hebben invloed op de huurprijs:
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De huurprijs is gebaseerd op het inkomen van het meest recente aanslagbiljet
Geïndexeerd inkomen: van hieruit wordt vertrokken voor de berekening van de huurprijs
Marktwaarde: dit zou je betalen op de privémarkt
Energiecorrectie: een bijdrage die je levert omdat jouw woning voldoet aan bepaalde energetische eisen waardoor je een lager energieverbruik hebt
Patrimoniumkorting: een korting die wordt bepaald door de waarde van jouw woning
Gezinskorting: korting die je krijgt voor kinderen ten laste of invaliditeit (19 euro)
Sociale korting: de korting die je krijgt om sociaal te wonen
Huurlasten: dit is een voorschot dat je betaalt voor gezamenlijke kosten

Het kan zijn dat je een brief krijgt als we zelf iets niet kunnen opvragen van jou (attesten, invaliditeit, loon, enzovoort). Het is heel belangrijk om daarop snel te antwoorden zodat wij verder
kunnen met jouw berekening. Wij willen jou de nieuwe huurprijs zo snel mogelijk laten weten.
Dat zal ten laatste tijdens het tweede deel van december gebeuren. We vragen daarom om nog
even geduld uit te oefenen, daarna staan we klaar voor al jouw vragen.

Het succes van buurtsport
In onze vorige T’Huur kon je lezen dat buurtsport toch kon doorgaan. En wat een succes was het!
Ondanks de moeilijke omstandigheden werden het toffe buurtsportweken in Eine en Ename.
Hopelijk zijn we er volgend jaar terug! We laten enkele leuke sfeerbeelden op jou los!

Burelen SHM
tijdens corona
Zoals jullie al weten is het tijdens deze coronacrisis wat
meer aangepast werken. Wij vragen uitdrukkelijk om
steeds alle veiligheidsmaatregelen te blijven volgen, ook
al kan het wat moeilijk worden. Wij raden aan om voorzichtig te blijven, afstand te houden, handen te ontsmetten en steeds het mondmasker te dragen. Momenteel
zijn we opnieuw gesloten. Wij dragen de voorkeur naar
telefonisch contact als dit mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, maken we een afspraak om jou verder te helpen.
De medewerkers staan klaar voor een zo goed mogelijke
en klantgerichte begeleiding!

PROJECT

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

		

in de kijker

Weversstraat

2

10 koopwoningen in Nazareth-Eke
In Nazareth-Eke komen zowel huurwoningen als koopwoningen.
We verwachten dat we de verkoop kunnen opstarten in juni 2021.
Er zullen 6 woningen zijn met 4 slaapkamers en 4 woningen met
3 slaapkamers. Alle woningen beschikken over een garage.
De verkaveling is gelegen ter hoogte van Westkouter.
Heb je interesse of ken je iemand die geïnteresseerd is?
Contacteer gerust Marijn Gabriels op
marijn.gabriels@shmvlaamseardennen.be of op 055 23 07 50.

OCMW’s in de bres tijdens coronacrisis
Het is voor velen niet gemakkelijk om deze crisis te doorstaan. Daarom zijn er tal van initiatieven die OCMW’s uitwerken om mensen te helpen.
Kijk gerust op de website van het OCMW van jouw gemeente om er meer over te weten te komen. Wij belichten enkele initiatieven die het OCMW van Oudenaarde
momenteel in het werk stelt:
De buurtbank: Met die bank wil ‘De Ves-

(https://www.facebook.com/LDCdeves-

vrijwilliger belt een deelnemer op, vervol-

. De boodschappen gebeuren op dinsdag

ting’ eenzaamheid tegen gaan en mensen

ting) en in het sociaal restaurant zal een

gens belt die deelnemer de volgende per-

en donderdag tussen 10u en 15u30. De lijst

uitnodigen voor een babbel. Het is niet

tip verschijnen die leidt naar de locatie.

soon op, enzovoort. De laatste persoon zal

moet de dag voordien binnen zijn.

gemakkelijk om mensen te ontmoeten

De bank zal dus telkens verhuizen. Hou

dan weer de vrijwilliger opbellen.

in deze periode en op die manier willen

het zeker in de gaten, wie weet kan je eens

ze dat toch wat stimuleren. De bank kan

een kijkje gaan nemen!

ook in één van onze woonwijken terecht

Voor meer informatie rond deze initiGratis boodschappendienst: De Vesting

atieven kan je terecht telefonisch

start met een boodschappendienst voor

op 055/46 06 80 of via mail
devesting@oudenaarde.be.

komen! Waar de bank staat, weet je niet

De telefooncirkel: Dagelijks zullen vrij-

60+’ers uit Oudenaarde. Dat is voor men-

zomaar. ‘De Vesting’ startte half oktober

willigers van De Vesting mensen opbellen.

sen met een mobiliteitsprobleem, ziekte,

met ‘vind de bank’. Op de facebookpagina

Dat is voor iedereen wie wil deelnemen. De

ongeval, die geen eigen vervoer hebben, …

Beste huurder
Beste huurder,
Het jaar 2020 verloopt niet helemaal zoals we in het begin van het jaar hadden verwacht. Het coronavirus zorgde ervoor dat het leven er plots helemaal anders
uitziet. Momenteel bevinden we ons in een tweede golf en dienen we samen onze verantwoordelijkheid te nemen om dit virus de baas te kunnen.
Als huisvestingsmaatschappij blijven we verder werken. Wonen valt immers onder de essentiële diensten. Voor ieders gezondheid werken we momenteel
echter opnieuw zoveel als mogelijk van thuis uit. Zo proberen ook wij fysieke contacten te beperken. Toch blijven we ter beschikking voor jullie. Onze
medewerkers staan klaar om jullie telefonisch en via mail te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Indien noodzakelijk maken we met u een afspraak om
elkaar fysiek te ontmoeten. Hierbij vragen we wel om de geldende veiligheidsvoorschriften na te leven.
Nieuwe verhuringen blijven doorgaan en waar nodig gebeuren plaatsbezoeken onder veilige omstandigheden. Het gebruik van mondmaskers en het bewaren
van de nodige afstand is hierbij van belang. Ook onze technische dienst blijft verder aan de slag om nieuwe woningen te realiseren en renovatiewerken aan
het bestaand patrimonium uit te voeren. Ook technische problemen aan de woning worden door onze aannemers aangepakt.
De huidige levensomstandigheden zijn niet steeds makkelijk. Mensen komen vaak in een eenzame positie
terecht. Als je zelf nood hebt aan ondersteuning of je merkt dat iemand in je buurt het moeilijk heeft, dan kan je
onze diensten uiteraard contacteren. Samen proberen we de nodige hulp te bieden. Draag ook zorg voor elkaar.
Steek elkaar een hart onder de riem en help elkaar waar mogelijk, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor
een buur. Probeer je eigen contacten te beperken en hou het zo gezond.
Samen komen we hier zeker en vast door!
Jeanique Van Den Heede
Stefan Vercamer
Directeur 			Voorzitter
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Ook tijdens de coronacrisis doen we door!
Met het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen proberen we een zo goed mogelijke en
klantgerichte service te bieden. Toen corona toesloeg,
konden de nieuwe projecten die al in een afwerkingsfase waren, niet langer op zich laten wachten. Deze 3
nieuwe projecten werden in gebruik genomen tijdens
de coronacrisis:

Pelikaanwijk
In Kluisbergen werden er 8 woningen gesloopt voor
9 nieuwbouwwoningen op dezelfde plaats. Op 1 april
zou de verhuring van start gaan, maar dat is uiteindelijk 1 mei geworden. We kozen ervoor om hier een
vervangingsbouw te doen aangezien de renovatiekosten te hoog opliepen. De woningen hebben 2 slaapkamers, ze hebben een eigen parkeerplaats voor of naast
de woning én een eigen fietsenberging.

Heurnestraat

Heurnestraat
De koopwoningen zijn afgewerkt in een latere fase,
waardoor het nu volledig bewoond is.
Dit inbreidingsproject omvat 18 huurwoningen. Er is 1
woning met 4 slaapkamers, er zijn 12 appartementen
met zowel 2 als 3 slaapkamers en als laatste zijn

Het project is een verlengde van een reeds bestaande
sociale wijk. Het bestaat uit 17 sociale huurentiteiten.
Er zijn 8 woningen met 2 slaapkamers, 5 woningen
met 4 slaapkamers en 4 met 4 slaapkamers. Er zijn
ook 15 koopwoningen, met 3 of 4 slaapkamers. Hier
kunnen dus zowel grote als kleine gezinnen in deze
wijk huisvesten, dat zorgt voor een leuke mix in een
gezellige wijk!
De woningen zijn door Architectenbureau Stefaan
Browaeys uit Oudenaarde ontworpen. De aannemer
is Damman nv uit Deerlijk. Het ontwerpteam van de
wegenis is Buresco Bvba uit Vloesberg met als aannemer Jozef Vanden Buverie en co uit Waregem. Het
kostenplaatje van de woningbouw bedraagt iets meer
dan 5.000.000 euro.

De architect is De Zitter Rudy uit Oudenaarde en de
aannemer Sadones Algemene Bouwwerken bvba uit
Brakel. Het studiebureau BVP uit Destelbergen zorgde voor het ontwerp van de omgevingswerken. Het
kostenplaatje is om en bij de 2.700.000 euro.

Het project aan de kerk in Petegem is een mooie mix
van koopwoningen en huurwoningen alsook van jong
en oud. De huurders wonen daar nu al een klein jaar.

Wij willen graag iedereen op een efficiënte manier kunnen bereiken. Aangezien de wereld steeds meer
digitaal wordt, gaan wij hier uiteraard ook in mee. Om de papierberg wat te verminderen, kan het ook
handig zijn om jou te bereiken via mail in plaats van brief.
Wij begrijpen dat niet iedereen een e-mailadres heeft, maar voor degene die graag via mail gecontacteerd
worden, laat het ons gerust weten! Dat geldt uiteraard ook voor het telefoonnummer. Op die manier zijn
we zeker dat we jou kunnen bereiken! Je kan een e-mail sturen naar tuur@shmvlaamseardennen.be en
andere contactgegevens kan je achteraan terugvinden.

Jouw woning klaarmaken voor de winter
Het is belangrijk dat jouw woning ‘winterproof’ is. We geven daarvoor alvast enkele tips mee:

z
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De architect van dit project is Architectenburo Mas
bvba uit Oudenaarde, de aannemer is Damman nv uit
Deerlijk. De wegenis is ontworpen door Sweco Belgium uit Kortrijk, Vandenbuverie uit Waregem kan zich
de aannemer noemen. Het project kostte een kleine
4.050.000 euro.

Ridobel

E-mailadres

z

er ook 5 aanleunwoningen voor 65-plussers. Die laatste kunnen beroep doen op zorg vanuit het woonzorgcentrum De Linde die er recht tegenover ligt. Er zijn 9
koopwoningen, 3 woningen daarvan hebben 4 slaapkamers en 6 woningen hebben 3 slaapkamers.

Sluit de waterleidingen voor buitenkranen af en maak ze leeg.
De buitenkranen kunnen bevriezen en springen, waardoor je in het voorjaar met een lek zit.
Check grondig jouw dakgoot. Bladeren kunnen voor een verstopping zorgen en dan krijg je te
maken met vochtproblemen. Blijft ze dus regelmatig controleren.
Ventileer jouw woning regelmatig voor een goede luchtkwaliteit en om
vochtproblemen te voorkomen.
Het is in de herfst het moment om te snoeien in de tuin. Als je nu ongewenste takken weghaalt,
zien je bomen en struiken er na de winter mooi groen uit. Snoei ook alle takken die bij stevige
wind zouden kunnen afknakken.
Zorg ervoor dat het voetpad vrij blijft. Verwijder bladeren, sneeuw of ijzel.
Zo kunnen er geen ongevallen gebeuren.

In memoriam
Gilbert Verleye
Met droefheid vernamen we in augustus dat Gilbert
Verleye, gewezen directeur van de SHM Vlaamse
Ardennen, op 71-jarige leeftijd is overleden na
een slepende ziekte. Gilbert was directeur van
de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen van augustus 2003 tot maart 2009.
We kenden Gilbert als een gedreven en correcte
man met veel engagement. Mede onder zijn
leiding werd de kaap van 1000
sociale huurwoningen in
de SHM behaald. We
wensen zijn naasten
veel sterkte bij dit
verlies.
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Project in de kijker – Renovatie Weversstraat
Naast investeren in bijkomende woningen en appartementen willen we ook investeren in de renovatie
van het bestaande patrimonium. Kwaliteitsvol wonen staat ook met stip genoteerd en is een prioriteit
voor de maatschappij.
In dit kader renoveren we de appartementsblokken
in de Weversstraat. Ondanks de coronacrisis, is het
toch gelukt nu te starten met de eerste blok van in
totaal vier blokken die gerenoveerd zullen worden.
We willen ervoor zorgen dat de appartementen voldoen aan de hedendaagse normen om zo aan de
huurders alle nodige comfort te bieden.We zijn al
enige tijd bezig met de opvolging van de herhuisvestingen in de Weversstraat. De appartementen
moeten immers leeg zijn om deze totaalrenovatie
uit te voeren. De huurders weten dat ze steeds met
alle bezorgdheden en vragen terecht kunnen bij ons
team en dat we ze goed zullen begeleiden.

In totaal gaat het om 92 appartementen uit de jaren
70 die zullen gerenoveerd worden. Alle entiteiten
zullen volledig gestript worden. We werken daarbij
in fases van blok per blok. De vernieuwde appartementen zullen voorzien zijn van een open keuken,
wat een ruimer gevoel creëert. Er zal één slaapkamer verdwijnen, waardoor er plaats vrijkomt voor
een berging met mogelijkheid voor een droogkast
of wasmachine. Dat was tot op vandaag niet mogelijk. Ook het openbaar domein rond de gebouwen
zal volledig aangepakt worden, met veel groen in de
omgeving. De Huisvestingsmaatschappij bekomt
Vlaamse subsidies om deze heraanleg mogelijk te
maken. Door ondergrondse containers te voorzien,
zal ook het afvalbeheer op de site aangepakt worden.

einddatum is de zomer van 2023, met aansluitend
het vernieuwen van de wegenis en de groenzones.
In 2024 zullen de bewoners in een volledige nieuwe
omgeving wonen. Volt Architecten uit Gent neemt
deze opdracht op zich, samen met aannemer P.I.C.
bvba uit Laarne en Everaert Cooreman nv uit Berlare.

Er zullen 2 appartementen met 3 slaapkamers zijn,
22 appartementen met 2 slaapkamers en 68 appartementen met 1 slaapkamer. De vermoedelijke

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

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

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

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

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

Hoe kan je ons bereiken?

RAADSEL

Waar is deze foto getrokken?
winnaar woordzoeker

Sociale Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen
St. Jozefsplein 18 | 9700 Oudenaarde

Een onschuldige hand trok een winnaar uit
de vele inzendingen. Vunck Kristel is de
gelukkige winnares.

Openingsuren:
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Toewijzingen huurwoningen
Koen Peters
055 23 07 52
koen.peters@shmvlaamseardennen.be
Huurprijsberekeningen – opvolging betalingen
Kathleen De Buck
055 23 07 59
kathleen.debuck@shmvlaamseardennen.be
Inschrijvingen
Laura Schietecatte
055 23 07 58
laura.schietecatte@shmvlaamseardennen.be
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

Tip 1: Kijk in een vorig krantje
Tip 2: Nieuw project

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

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

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

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

Stuur de oplossing vóór 21/12/2020 naar SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

