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In deze krant geef ik je graag informatie, uitleg, tips en handige
weetjes over de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen. Net zoals jij, stel ik me vaak heel wat vragen over
bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud van de woning, nieuwe
projecten, technische zaken, enz. Wel, vanaf nu stel ik deze vragen
aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. De
vragen en antwoorden lees je in deze krant.
Ik ga je ook verhalen vertellen over andere huurders, over een
organisatie waarmee de Sociale Huisvestingsmaatschappij werkt,
over een bepaalde gebeurtenis, enz.

Huurder
in de kijker
Zie snel
op pagina 4

Heb je zelf vragen over een bepaald onderwerp, stuur me dan een
mailtje (tuur@shmvlaamseardennen.be).
Wie weet vertel ik er wel meer over in de volgende krant.

Beste huurder
Vooreerst onze beste wensen voor 2016!
Wij wensen je een jaar vol geluk, liefde en een
goede gezondheid.
Een nieuw jaar brengt vaak nieuwe voornemens
met zich mee. In onze huisvestingsmaatschappij is één van deze voornemens werken aan een

goede communicatie met onze huurders. We
zijn dan ook blij dat we je langs deze weg onze
eerste huurderskrant, T’huur, mogen voorstellen. Drie maal per jaar zal je via deze krant
meer zicht krijgen op de werking van de sociale
huisvestingsmaatschappij.
Bij de jaarwisseling krijgt elke huurder een
nieuwe huurprijsberekening. De Vlaamse overheid bepaalt hoe we deze huurprijs moeten berekenen. In deze eerste krant krijg je alvast meer
uitleg over hoe dit precies in zijn werk gaat. Heb
je hierover nog vragen, dan staan onze medewerkers je graag te woord.
Het creëren van een goede thuis en een aangename woonomgeving is voor ons van belang.
In dit kader maakt de huisvestingsmaatschappij
jaarlijks een renovatieplanning op. Eerste aandachtspunt is ervoor zorgen dat onze woningen voldoen aan de geldende energienormen.
Daarom werden onze woningen in de voorbije

jaren voorzien van nieuw buitenschrijnwerk. In
een volgende fase zijn de centrale verwarming
en de daken aan de beurt. We geven je graag wat
meer toelichting over het gerealiseerde project in
Nukerke en Ename. Met deze renovatieprojecten
zetten we in op het wooncomfort van onze huurders. Bovendien komt dit de uitstraling van jullie
woonwijk ten goede.
Ook jij kan als huurder mee zorg dragen voor een
gezellige buurt. Door je woning op een goede
manier te onderhouden, zorg je ervoor dat de
buurt aangenaam is om te vertoeven. Daarnaast
is een goede buur vaak belangrijker dan een
verre vriend.
Laten we in 2016 samen bouwen aan jouw thuis.
Veel leesplezier!
Jeanique Van Den Heede
Directeur 		

Stefaan Vercamer
Voorzitter
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Ventileren = besparen
Wat kan jij doen om
energie te besparen?

Wat doet de SHM zodat
jij energie kan besparen?

ENERGIETIPS:

In maart 2014 startte de
firma Steurbaut Gebroeders uit Maarkedal met de
vervanging van de oude
mazoutverwarmingsinstallaties en het plaatsen
van een ventilatiesysteem.
De oude mazoutketels zijn
vervangen door hoogrendements condensatiegasketels.

 Ventileer dagelijks
Door iedere dag 15 minuten enkele ramen open te zetten (wel
met verwarming uit!) haal je koude en droge lucht in huis, die
beter te verwarmen is. Dit scheelt al snel 5 tot 6m3 gas per jaar.
Bovendien creëer je zo een gezond klimaat in huis.
 Gebruik waar mogelijk spaar- of LED-lampen
Doe de lichten uit!
Ben je niet thuis of in een bepaald vertrek, laat de lampen dan
niet onnodig aan.
Brandt een lamp meer dan één kwartier per dag, dan is een
spaar- of LED lamp prima op zijn plaats. Een spaar- of LED-lamp
is in aanschaf duurder dan een gloeilamp, maar gaat 5 keer zo
lang mee en is stukken zuiniger in het gebruik.
 Ontdooi op tijd jouw vriezer
Ontdooi de vriezer als zich ijs heeft afgezet. Controleer ook de
temperatuur: -18 °C is een juiste bewaartemperatuur.
 Doe het deksel op de pan
Hierdoor kookt alles sneller en bespaar je 10% op je energiekosten voor koken.
 Liever geen halve wasjes
Sommige wasmachines hebben een speciaal programma voor
kleine wasjes. Het water- en energieverbruik wordt daarbij
teruggebracht, maar helaas niet tot de helft. 2 keer een halve
lading verbruikt 1,5 tot 2 keer zoveel water en energie als 1 keer
een volle trommel. Een klein wasje blijft dus onvoordelig.
 Zet de thermostaat een graadje lager.
Dit bespaart meteen 7% op jouw jaarverbruik. Als je je een beetje
warm kleedt, kan de verwarming overdag op 18 °C of 19 °C, ’s
avonds is 20 °C lekker comfortabel. Als je niet thuis bent of slaapt,
is 15 °C voldoende.
Hebben jullie nog tips om energie te besparen? Laat het ons
weten via tuur@shmvlaamseardennen.be

Een condensatiegasketel is
een moderne hoogrenderende verwarmingsketel die
extra energie recupereert
uit zijn verbrandingsgassen.
Daardoor is de condensatieketel efficiënter dan de
traditionele ketels. Zijn rendement ligt gemiddeld elf procent hoger. Het renovatieproject
van de ketels werd voltooid in september 2015.
In november 2014 startte de aannemer Van
Severen uit Knesselare met het vernieuwen
van de bestaande daken. Tijdens die werken
werden de leien vervangen, de dakoversteken
uitbekleed en geïsoleerd, werd er een onderdak geplaatst en de zoldervloer geïsoleerd.
We kiezen voor het isoleren van de zoldervloer omdat zo het te verwarmen volume
zo klein mogelijk blijft. Wanneer we het dak
zouden isoleren, gaat er nog veel warmte
verloren naar de zolder. Om de woningen nog
beter te isoleren vond er na-isolatie van de
spouwmuren plaats. Bij na-isolatie wordt het
isolatiemateriaal via voorgeboorde openingen
door de buitenmuur ingebracht. Hierdoor
verandert het uitzicht van de woning niet en
is er amper overlast voor de bewoners.

Door het isoleren van de spouwmuur gaat
jullie wooncomfort er flink op vooruit: ’s
winters blijft het langer warm en ’s zomers
langer koel in jouw woning. Omdat het isoleren van de woning voor problemen met de
luchtkwaliteit kan zorgen, werd er in elke
woning een ventilatiesysteem geïnstalleerd.
Dat zorgt ervoor dat de vuile, vochtige lucht
afgevoerd wordt via de ventilatieroosters in
de natte ruimtes, nl. de badkamer, de keuken en eventueel het toilet. De verse lucht
wordt aangevoerd via de ventilatieroosters
in de nieuwe ramen van de droge ruimtes,
nl. de living, slaapkamers, enz. Om de verse
lucht vlot te laten circuleren worden de binnendeuren onderaan afgezaagd.
Deze renovatie in combinatie met de eerdere vervanging van het buitenschrijnwerk
zorgt voor een grote daling van het E-peil
(tot 500kWh/m²). Concreet zal dit een grote
besparing betekenen op jullie energiefactuur.

Wie betaalt welke kosten?
Het is niet altijd duidelijk of je als huurder zelf de kosten voor een bepaalde herstelling
of onderhoud dient te betalen of dat de Sociale Huisvesting de kosten draagt. Daarom
hebben de SHM’s uit Oost-Vlaanderen samen met de provincie Oost-Vlaanderen een
brochure “Ziezo” ontworpen die de huurder een overzicht biedt van wie verantwoordelijk
is voor de uitvoering van herstellingen aan de woning.

ZieZo!...

Deze brochure kreeg je onlangs in jouw brievenbus!

Handig boekje voor huurders

herstellingen en onderhoud van de woning
alles wat kan/mag/moet
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Wanneer je twijfelt, neem je het best contact op met de technische dienst op het
nummer 055 23 07 55 of via e-mail op onderhoud@shmvlaamseardennen.be
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Domiciliëring = makkelijk en correct
Hoe wordt je huurprijs berekend?
Wat hebben we nodig om de huurprijs te berekenen?
We hebben het inkomen van drie jaar geleden nodig. Wat nog een rol speelt in het berekenen van de huurprijs zijn de huurlasten
en de marktwaarde van de woning. Er worden ook kortingen toegekend, als iemand een kind ten laste heeft, krijgt die persoon 18
euro korting per kind ten laste. Hetzelfde geldt voor iemand die een invaliditeit heeft van 66%+.
Op de berekeningsnota staat dat ook allemaal aangeduid:
Elk jaar bij de huurprijsberekening sturen we een brief naar
jou, wat moet je daarmee doen?
• Het inkomen dat er op vermeld staat, controleren. Indien geen
inkomen vermeld staat, moet je dat zelf binnen brengen.
• Op de brief staat uitleg over de huurprijs, dat is interessant om
door te nemen.
• Als alles op de brief klopt, moet je de brief ondertekenen en
terugsturen.
• Als er iets niet klopt dat op de brief staat, graag dan met ons
contact opnemen zodat we dat kunnen nakijken.


Basishuurprijs,
zonder korting
en huurlasten
Deze persoon
heeft 2 kinderen ten laste =
36 euro korting
op de huurprijs

Wat gebeurt er na die zes maanden?
Dan zal de huurprijs die berekend werd op basis van drie jaar geleden weer in werking treden. Belangrijk is dus om opnieuw het
inkomen van de laatste drie maanden binnen te brengen voor de
zes maanden verlopen. Als die 20% lager ligt, dan kunnen we de
verlaagde huurprijs opnieuw toepassen.






Sociale korting
is het verschil
van de basishuurprijs met
de aangepaste
huurprijs.

Gegevens van
de huurder

Wat als je nu veel minder verdient dan drie jaar geleden?
Dan krijg je de kans om jouw inkomen van de laatste drie maanden binnen te brengen. Wij zullen dan een nieuwe berekening van
jouw inkomen maken. Als dat (meer dan) 20% minder is dan drie
jaar geleden, dan zullen wij jouw huurprijs op basis van het recent
inkomen aanpassen. Dat is dan geldig voor zes maanden.

Huurlasten:
centrale
verwarming,
technische
ondersteuning en
brandverzekering

garage
of carport
 Eventueel
 Finale huurprijs



Hoe kan je de huur betalen?
• Via een overschrijving. Vermeld wel steeds de gestructureerde
mededeling.
• Via domiciliëring. Dan hoef je niets te doen, dat verloopt via ons.
Het bedrag wordt elk jaar bij de huurprijsherberekening automatisch aangepast. Heb je daar graag meer uitleg over of wil je via
domiciliëring betalen, kom dan gerust langs op kantoor of neem
contact op met Ilse Van den Steene (055 23 07 56).
• Via een bestendige opdracht. Dan moet je aan de bank de nieuwe
huurprijs doorgeven, zodat de bank dat kan aanpassen.
Belangrijk is dat je steeds voor de 10e van iedere maand de huur
betaalt.

Hoe zorgt de SHM voor 65-plussers?
De sociale huisvestingsmaatschappij realiseerde in 2015 een uniek project in samenwerking met het OCMW van Oudenaarde.
Wat maakt dit project zo uniek?
We hebben 14 nieuwe appartementen gebouwd
naast het nieuwe woonzorgcentrum ‘Scheldekant’.
Deze appartementen zijn aangepast voor mensen
met een fysieke beperking. Dit betekent dat alle
appartementen rolstoeltoegankelijk zijn. Ze zijn ook
voorzien van alle nodige comfort. Op deze manier
krijgen de mensen die rolstoelgebonden zijn toch de
mogelijkheid om zelfstandig te wonen.
Jullie hebben toch al appartementen gebouwd voor
mensen met een rolstoel? Wat maakt deze appartementen dan anders dan de vorige?

Ja, dat klopt. Deze appartementen zijn echter specifiek voor mensen ouder dan 65 jaar. De huurders
kunnen indien ze dat wensen beroep doen op het
nieuwe woonzorgcentrum om hen te helpen. De
appartementen zijn uitgerust met een noodoproepsysteem dat dag en nacht in verbinding staat met het
woonzorgcentrum. Bovendien kunnen de huurders
een beroep doen op tal van andere diensten aangeboden door het woonzorgcentrum. We denken
hierbij aan het leggen van contacten met thuiszorgdiensten, sociale en administratieve ondersteuning,
maaltijden aan huis, klusjesdienst, OK-pas, mindermobielen centrale,…

Is dat dan een beetje hetzelfde als de serviceflats
op de private markt?
Inderdaad. Maar ook voor deze appartementen
wordt de huurprijs berekend op basis van het inkomen van de huurders. Dus betaalbaar voor iedereen.
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Vlaamse Woonlening = lage rentevoet
SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

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

VERHUUR VAN SOCIALE WONINGEN:
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
Christophe Henneghien
055 23 07 55
onderhoud@shmvlaamseardennen.be

Droom jij ook van een eigen woning?
Wel, je hoeft die droom niet op te bergen, ook al heb je een beperkt inkomen. Wij kunnen jou hierbij helpen. Wij
verhuren niet enkel woningen, maar
bouwen en verkopen ook nieuwbouwwoningen, appartementen of kavels
in de Vlaamse Ardennen. Als je graag
wil weten welke projecten er gepland
staan in de toekomst, kan je ons contacteren voor een overzicht. Bij interesse
kan je je inschrijven voor verschillende
gemeenten waarin onze maatschappij
woningen bouwt. Wie een band met
de gemeente kan aantonen, krijgt voorrang op personen die dat niet kunnen
aantonen.
Voor de aankoop van een sociale koopwoning of een woning op de private
markt, kan je ook gebruik maken van
de Vlaamse Woonlening. Met rentevoeten vanaf 2% is de Vlaamse Woonlening een stuk voordeliger dan de
private markt.

Huurder in de kijker
Pollez Gabrielle woont al meer dan 30
jaar bij onze maatschappij. Dit jaar is het
wel een heel bijzonder jaar voor haar.
Ze is net 100 jaar geworden. Een zeer
bijzonder moment dat we niet zomaar
voorbij willen laten gaan.
We hebben Gabrielle op haar verjaardag
dan ook in de bloemetjes gezet.
We wensen haar nog vele gezonde en
gelukkige jaren!

Koopwoning Ronse

Interesse?

Indien je graag al eens een berekening wil i.v.m. hoeveel je kan lenen en je graag
wat meer info wenst rond de voorwaarden, kan je gerust een afspraak maken met
Marieke Persyn 055 23 07 50 of marieke.persyn@shmvlaamseardennen.be. Dan
wordt op basis van jouw inkomen berekend wat je maximum kan ontlenen. Zo kan
je beginnen uitkijken naar een eigen woning.

Kruiswoord
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Oplossing:

A

B

C

D

E

E

Naam: ...........................................................................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................................................................
Tel./GSM: ................................................................... E-mail: .......................................................................................................
Stuur de oplossing vóór 29/02/2016 naar:
SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be
en win een leuke prijs

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

www.shmvlaamseardennen.be

