
HUURDER
    in de kijker
Enkele huurders slaan de handen in mekaar 
en maken een mooie voortuin waar het ge-
zellig vertoeven is voor de buren.      
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De buurtsportweken rond de Weversstraat in Eine

Oudenaarde - “Als de drempel om naar de sport-
club te komen te groot is, dan komen wij met ons 
rugbyteam naar de buurt.” Met die insteek zetten 
rugbyclub Rhinos Oudenaarde, het OCMW van Ou-
denaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen twee buurtsportweken op poten 
in de wijk rond de Weversstraat in Eine. 

De sportclub is een fantastisch middel om jonge-
ren bij elkaar te brengen, maar niet iedereen vindt 
de weg ernaartoe. Om die reden zijn wij tijdens 
de voorbije paasvakantie, met succes, een piloot- 
project gestart in Eine. Een aantal trainers en  
begeleiders van de rugbyclub Rhinos zijn zélf naar 
de Weversstraat getrokken om een week lang sport 
en spel aan te bieden. 

Met de buurtsportweek wilde Rhinos Oudenaarde 
niet alleen de kinderen een fijne week aanbieden, 
maar slaagde het er ook in de buurtbewoners bij el-
kaar te brengen. Een medewerker van het OCMW 
zorgde ’s morgens voor koffiemomentjes voor de 
ouders. Op het einde van de week, op vrijdag- 

 
namiddag, werd er voor alle buurtbewoners - zowel 
jong als oud - een afsluitend feestje georganiseerd. 

Dankzij het succes van de eerste week in april en 
de samenwerking met andere partners – de sport-
dienst, Leo’s Audenaerde, de jeugddienst en CAW 
– was het mogelijk nog een tweede week in juli te 
organiseren. In deze week hebben de kinderen van 
buurtsport o.a. een bloemenperkje geplant in de so-
ciale moestuin in de Weversstraat.

Zowel de kinderen als de ouders zijn dolenthousiast 
over het initiatief. De kinderen hebben twee fan-
tastische weken beleefd. Ze hebben buurtkinderen 
leren kennen en spelen nu samen. Ook de ouderen 
hebben nieuwe contacten gelegd en hebben geno-
ten van de blijdschap van de kinderen.

We hopen op een vervolg volgend jaar!

Jong en oud  
samen met buurtsport 

Lees meer op pagina4

Lees verder op
pagina 3

Eerste 
hulp bij … 

Heb jij interessante of leuke (vakantie)
verhalen? Stuur een mailtje naar tuur@
shmvlaamseardennen.be of bel naar één 
van onze medewerkers.

Contactgegevens op de laatste pagina
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Jouw privacy - onze zorg
GDPR - Waarschijnlijk hebben jullie de laatste 
maanden van deze afkorting al wel gehoord. GDPR 
is de afkorting van ‘General Data Protection Regu-
lation’. Het is de nieuwe Europese wetgeving die 
op 25 mei 2018 van start ging. Het staat voor de 
bescherming van persoonsgegevens. De wetgeving 
zorgt ervoor dat iedere persoon controle heeft over 
de persoonsgegevens die worden verzameld, ver-
werkt en bijgehouden. De wetgeving bepaalt hoe 
bedrijven, overheden en organisaties moeten om-
gaan met persoonsgegevens, met het oog op priva-
cy en veiligheid. 

Ook onze Huisvestingsmaatschappij dient te voldoen 
aan deze wetgeving. Wij hebben daarvoor een extern 
bureau ingeschakeld om zeker te zijn dat jouw gege-
vens volgens de wetgeving gebruikt en verwerkt wor-
den. Wij springen voorzichtig om met jouw gegevens 
en gebruiken die enkel voor productieve doeleinden.

Die gegevens hebben we om verschillende redenen no-
dig. Als kandidaat-huurder vulde je gegevens in op het 
inschrijvingsformulier: naam, adres, telefoonnum-
mer, e-mailadres, gezinssituatie,… . Deze identificatie- 
gegevens zijn het eerste dat we nodig hebben om jou 
op de wachtlijst voor het huren van een sociale wo-

ning te plaatsen. Wij krijgen deze persoonlijke infor-
matie dus van jou, maar wij kunnen ook zelf gegevens 
opvragen. Een kandidaat-huurder wordt niet inge-
schreven zonder na te kijken of die persoon zijn inko-
men voldoet aan de inkomensgrens. Wij moeten ook 
kunnen nakijken of die persoon een eigendom heeft, 
wat zijn gezinssituatie is, enzovoort. 

Ook als huurder hebben we gegevens van jou nodig. 
Wij hebben jouw inkomen nodig om de huurprijs te 
kunnen berekenen, ook jouw gezinssituatie heeft een 
invloed op die huurprijs. Als huurder mag je ook geen 
eigendom hebben. Als je een technisch probleem 
hebt, hebben wij jouw telefoonnummer en e-mail-
adres nodig, zodat de aannemer jou kan bereiken. Er 
wordt dus heel wat uitgewisseld. We gebruiken jouw 
gegevens enkel voor professionele doeleinden.

“Wij springen voorzichtig 
om met jouw gegevens en 
gebruiken die enkel voor 
productieve doeleinden.”

Beste huurder
Op vandaag beschikken we over 1221 huurwoningen in 15 gemeenten van de Vlaamse Ardennen. We willen met onze Huisvestingsmaatschappij op korte termijn 
groeien naar 1500 huurwoningen.

Op dit moment hebben we met de Huisvestingsmaatschappij 3 bouwprojecten in uitvoering in de gemeenten Oudenaarde, Kruishoutem en Wortegem-Petegem. 
Hierbij worden 52 huurentiteiten en 31 koopwoningen gebouwd. Daarnaast bereidt  onze technische dienst nog projecten voor die in 2019 en 2020 zullen gebouwd 
worden. Hier voorzien we 153 huurwoongelegenheden en 48 koopwoningen.

Op vandaag bevinden zich reeds 1510 kandidaat-huurders op onze wachtlijst! Op een periode van 10 jaar is het aantal wachtenden meer dan verdubbeld. 
Het blijven inzetten op de groei van ons patrimonium blijft dan ook één van onze prioriteiten. Want net zoals jij, onze huurder, zijn er nog 
heel wat mensen die recht hebben op én nood hebben aan een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Als Sociale Huisvestings-
maatschappij zetten we in op leefbare buurten en ondersteuning van onze huurders. Kwaliteitsvol wonen is immers meer 
dan enkel een dak boven je hoofd. En toch begint wonen in de eerste plaats bij het hebben van een betaalbare woning. 
Daarbij hebben we ook aandacht voor huisvesting van specifieke doelgroepen. We bouwen namelijk ook voor mensen 
met een beperking of voor ouderen. Ook het aanbieden van sociale koopwoningen en sociale leningen blijft voor ons 
belangrijk. 

Op deze manier willen we het recht op sociaal wonen mogelijk maken!

Jeanique Van Den Heede   Stefaan Vercamer 
Directeur  Voorzitter 

GDPRWij maken het voor  
jou gemakkelijker
Wij zijn begonnen met de procedure van de 
huurprijsberekening 2019. 

Zoals je weet, kreeg je vroeger een brief in de 
bus met de vraag jouw inkomensgegevens 
binnen te brengen om de huurprijs van het 
volgende jaar te kunnen berekenen.

Dat hoef je nu niet meer te doen. Wij 
kunnen jouw gegevens zelf opvragen. 
Indien er iets niet duidelijk is, zal je een 
brief ontvangen met de vraag ons de nodige 
gegevens te bezorgen. Indien je niets 
ontvangt, is alles in orde.
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Tips voor een gelukkig  
leven met de buren

Kennismaking  
met Yves

Met een technische 
vraag kan je  
bij mij terecht.

In ’t kort
  Mater – de nieuwe woningen in Klokke-

veld zijn op 1 maart in gebruik genomen

  In onze woningen in Nederename 

wordt de elektriciteit vernieuwd

  In Zingem worden de opritten van 20 

woningen vernieuwd

  De bouw van 17 huurwoningen en 15 

koopwoningen is gestart in de  

Heurnestraat in Oudenaarde

 

  Het project voor het vernieuwen van de 

ketels in de appartementen Sint-Jozef-

splein, Wostine 1-3 en Wijnhuisveld 

start na het bouwverlof. De huurders 

worden tijdig verwittigd door de aannemer.

  In het najaar start de sloop van de 8  

kleine woningen (nrs 3-5-7-9-11-13-15-17) 

in de Pelikaanwijk te Kluisbergen

  Het project voor het vernieuwen van de 

daken in Gavere, Wortegem-Petegem 

en Parike is afgerond. Deze woningen 

kregen een nieuw dak, isolatie op de 

zoldervloer en in de spouwmuren.

 

 

Muziek luisteren of tv kijken 
Zet de radio of tv niet te luid. Vaak heb  
je niet door dat je muziek of tv ook bij  
de buren te horen is. Een koptelefoon kan  
een oplossing bieden.

Tapijt kan geluidshinder beperken. Trek 
steeds schoenen uit in huis als je weet dat  
de buren je stappen horen. Trek pantoffels 
of schoenen met een zachte zool aan.

’s Avonds laat thuiskomen. Stap stil  
de trap op en sla niet met de deuren.

Zet de wasmachine en/of droogkast niet  
’s avonds laat aan of ’s nachts.

Stofzuigen doe je liefst niet na 20u00  
en zeker niet na 22u00.

Netheid in gemeenschappelijke delen 
Laat niets rondslingeren in gemeen- 
schappelijke delen. Deze ruimtes dienen 
leeg te blijven. Zeer belangrijk voor  
de brandveiligheid. Zet er ook  
geen vuilnis neer.

Neem je post steeds mee naar jouw  
appartement. Gooi geen papier in  
de inkomhal – ook geen reclame.

Stop vuilnis steeds in de container.  
Zet het er nooit naast. Anders blijft het  
vuilnis liggen en trekt het ongedierte aan.

Sinds kort hebben we een nieuwe collega op 
onze technische dienst. Voor al je technische 
meldingen en/of vragen kan je nu terecht bij 
Yves Bordeaud’huy. Yves kan je bereiken op het 
telefoonnummer 055 23 07 55 of via mail:  
onderhoud@shmvlaamseardennen.be

Strooi geen brood of ander eten  
voor dieren. Eten op straat trekt  
ongedierte aan.

Hondenpoep moet je opruimen.

Laat je hond niet de ganse dag alleen.

Schoon en netjes

Zorg voor goed contact

Dieren in de buurt

Vermijd geluidsoverlast

Nieuwe daken in Parike

Nieuwe daken in Gavere

Eerste steenlegging in de Heurnestraat

Een glimlach doet wonderen. 
Zien lachen, doet lachen.

Elkaar groeten 
‘Goedemorgen’, ‘Hallo’, een kleine moeite, 
een groot gebaar. Jouw goeiedag  
is iemand anders’ goede morgen.

Maak een praatje over het weer 
Een makkelijk en perfect onderwerp  
om een vluchtig praatje te houden.

Een handje helpen of hulp vragen 
Aarzel niet om hulp te vragen of te geven.

Een vriendelijk woord doet mensen stralen.

Iedere minuut dat je boos bent,  
verlies je 60 seconden geluk.
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HUURDER in de kijker

BLOEMEN
BUREN
BUURTSPORT
DIEREN
GDPR
GLIMLACH
GOEIEDAG
HALLO
NETHEID

OUDENAARDE
PRAATJE
RHINOS
RUGBYCLUB
VRIENDELIJK
YVES
VOORTUIN
GEZELLIG

Woordzoeker
Vorm een woord met de 
overgebleven letters

www.shmvlaamseardennen.be

oplossing

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

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

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

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

winnaar woordzoeker 
Een onschuldige hand trok een winnaar uit de 

vele inzendingen. mevr. Fontaine Kathelyne 

uit Nederename is de gelukkige winnares.

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

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

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

Enkele buren uit de Hamstraat in Oudenaarde  
sloegen de handen in elkaar en maakten van hun 
voortuin een pareltje waar het gezellig vertoeven is 
voor alle buren.

Huurder Frans Rommens vertelt: “In de zomer van 
2017 zaten we samen buiten en besloten we om frietjes 
te halen. Toen kwam het idee dat we dit meer moes-
ten doen, zo gezellig samen zitten. Wij vonden dat 
onze voortuin slordig was en dat daar iets aan gedaan 

moest worden. Ik kwam op het idee om een plan te 
tekenen. In de eerste plaats moest het terras vergroot 
worden, zodat we allemaal samen buiten konden zit-
ten. We beslisten om er iets moois van te maken waar 
we allemaal van konden genieten. We berekenden de 
kosten van de uitvoering van onze plannen en kwa-
men overeen om deze kosten te delen. Iedereen droeg 
zijn steentje bij. Ik vond ook enkele vrienden die wil-

den helpen. Rond Pasen van dit jaar werd het nodige 
geld verzameld en een week later konden de werken 
beginnen. 

Vier dagen lang werd er aan het voortuintje gewerkt. 
De kers op de taart waren natuurlijk de plantjes en de 
bloemen die op het einde werden geplant. Dit gaf de 
voortuin meteen kleur en leven. 

Tijdens de werken zat de sfeer onder de buren goed. 
Daarna was het ‘enkel’ nog volop genieten van dit 
mooie project. Als buren groeiden we naar elkaar toe 
en ook andere buren komen vol belangstelling naar 
dit mooie project kijken. Het idee om het samen  
gezellig te maken blijft bestaan. We denken er zelfs 
aan om iedere zomer onder de buren een barbecue te 
organiseren.

We komen als buren goed overeen en helpen elkaar 
zoveel we kunnen. We zijn er voor elkaar en dat is wat 
telt!”

De buren zijn: 
Frans, Nancy, Germaine en Adrienne 
in de Hamstraat in Nederename.

Stuur de oplossing vóór 15/10/2018 naar SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde 
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

Een gezamenlijk project – een leuk idee!

“Als buren 
groeiden we  

naar elkaar toe”

Een pareltje waar het gezellig vertoeven is


