
SHM 
in de kijker

Beste huurder
Als deze krant in jullie bus belandt, is de nieuw-
jaarsmaand reeds goed gevorderd. De nieuwjaarsbij-
eenkomsten zijn achter de rug en iedereen heeft zijn of 
haar goede voornemens voor 2017 gemaakt. Voor de éne 
is dat meer sporten, voor de ander misschien stoppen 
met roken. Iedereen wil er een goed jaar van maken en 
zo geluk vinden.

In ieder geval wensen wij jou een voorspoedig jaar met 
veel menselijke contacten. Het is immers steeds fijn als 
je jouw geluk kan delen. Ook wanneer je zelf klaarstaat 
voor anderen, krijgt je leven een zinvolle invulling.

In onze eigen woonwijken merken we dat buren re-
gelmatig klaar staan voor elkaar. Met een vriendelijk 
woord of een helpende hand. Misschien moeten we dit 
wel als voornemen stellen? ‘Leer jouw buren kennen en 
wees er voor elkaar’. Wedden dat 2017 op deze manier 
een pak vrolijker en aangenamer wordt? In deze T’Huur 
kan je alvast enkele leuke verhalen lezen over goede bu-
ren. Laat ze gerust inspirerend werken!

Daarnaast vind je wat meer toelichting bij de afreke-
ning van de huurlasten. Hoe worden deze berekend? 
En waarvoor betaal je nu precies? Binnenkort krijg je 
jouw persoonlijke afrekening in de brievenbus. Als je 
hierover nog vragen hebt, kan je bij de medewerkers 
van de Huisvestingsmaatschappij terecht. Wil je mee 
helpen om de huurlasten te verlagen? Dan kan je ook 
zelf als vrijwilliger aan de slag! Geef ons gerust een 
seintje.

Bij het begin van een nieuw jaar zetten we steevast wat 
cijfers over onze werking op een rijtje. Het is namelijk 
belangrijk om terug te blikken. Wat hebben we gereali-
seerd als SHM en waar willen we naartoe? We geven jou 
in deze editie graag enkele weetjes over onze SHM mee.
Veel leesplezier!

Jeanique Van Den Heede Stefaan Vercamer 
Directeur  Voorzitter  

T’(H)UURjouw expert in huur
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen

HUURDERSKRANT ▪ JANUARI 2017 ▪ EDITIE 4 ▪ ANTWERPEN X

Lees verder...
Verhuring: Helpende buren   ............................................................................................p. 2

Technische dienst: Tips voor jou   ................................................................................. p. 3

SHM in de kijker: Weetjes over 2016   ............................................................................p. 4

Samen genieten van de kerstsfeer. V.l.n.r.: Diane Verrijcke, 
André Cole, Lea Van Den Bossche, Maurice Snoeck, Edith 
Lioen, Michiel Goderis, Simonne Mespreuve, Frans Louwagie 

Onze Sociale Huisvestingsmaatschappij verhuurt 
ongeveer 1220 woningen in vijftien gemeenten. 
Het is dan ook mooi om zien dat in heel wat wijken 
buren elkaar de hand reiken. Wij zijn ter plaatse 
enkele verhalen gaan opsnuiven. Daaruit blijkt dat 
een goede buur ook een vriend kan zijn. 

Vriendschap op 
het Eineplein Lees verder op
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Heb jij ook leuke verhalen? Stuur een mailtje 
naar tuur@shmvlaamseardennen.be of bel naar 
één van onze medewerkers (de contactgegevens 
kan je vinden op de laatste pagina).

Lees meer op pagina 2.



Een mooi voorbeeld van hoe buren elkaar uit 
de nood kunnen helpen!

v.l.n.r.: Joseph Parijs, Etienne Janssens, Josephine 
Vellemans, Luc Vandevyvere, Marie-Louise 
Vandennieuwenborg, Louise Lauwers, Rosane Seye

VERHURING ▪ Helpende buren 

Beter een goede buur dan een verre vriend
De bewoners van het Eineplein komen maande-
lijks samen. ’Gewoon gezellig samenzijn, een koffie 
drinken en een babbeltje slaan. Meer hoeft dat niet 
te zijn.’

Over dit prachtige initiatief wilden we graag meer 
weten. De ontvangst was hartelijk op het apparte-
ment bij Michiel en Edith, de bezielers van deze 
bijeenkomsten. ‘Het begon eigenlijk begin 2016, 
toen we iedereen uitnodigden om het nieuwe jaar 
in te zetten’, zegt Michiel Goderis, ‘we maakten 
een uitnodiging en bezorgden die aan alle bewo-
ners op het Eineplein.’

‘Wat begon als een éénmalig samenzijn, groeide 
verder uit tot een maandelijkse gewoonte’, vult 
Edith Lioen, echtgenote van Michiel Goderis aan. 

‘Niemand is verplicht, maar wie zin heeft om te 
komen, is meer dan welkom elke laatste woensdag 
van de maand.’ 
Terwijl het interview verder 
gaat, komen ook steeds meer 
buren aanbellen bij Michiel en 
Edith. ‘Het is een project van alle 
buren, dus vinden we het ook lo-
gisch dat de buren hier vandaag 
bij aanwezig zijn’, zegt Michiel 
nog.

Uit het gesprek kan snel opge-
maakt worden dat deze mensen 
veel belang hechten aan het samenleven met hun bu-
ren. ‘Wij lopen elkaars deur niet plat maar staan wel 
paraat om elkaar te helpen waar nodig’, zegt Diane. 

‘De bijeenkomsten zijn ook een ideale gelegenheid 
om elkaar beter te leren kennen’, zegt Michiel, ‘nu 

we elkaar allemaal kennen, dur-
ven de buren me ook al eens vra-
gen om iets te komen herstellen, 
wat ik met alle plezier doe.’

Frans voegt nog toe dat hij da-
gelijks eens bij zijn buurvrouw 
aanklopt om te zien of hij ergens 
mee kan helpen. ‘Als zij iets no-
dig heeft, hoeft ze me maar te 
roepen en dan ga ik langs’, zegt 
Frans.

In de zomer kreeg Johan Dendauw, medewerker van 
de technische dienst, mevrouw Maria Nachtergaele in 
paniek over de vloer. Zij vertelde dat er een waterlek 
was aan het toilet van haar appartement. Johan ging 
snel samen met Maria ter plaatse en zag dat er enorm 
veel water spoot uit het shell kraantje van haar toilet. 
Johan had de reflex om de waterleiding zo ver moge-
lijk terug te duwen om de waterstroom tegen te gaan. 
Ondertussen belde hij zijn assistente Hilde op om de 
hoofdkraan te komen dichtdraaien.

Eens dit achter de rug was, werd duidelijk welke enor-
me hoeveelheid water reeds in het appartement was 
gelopen. Enkele alerte buren merkten dat er een pro-
bleem was en kwamen ook ter plaatse hulp aanbie-
den. Zo hebben de buren samen met Johan en Hilde 
twee uur lang met man en macht geholpen om het 
appartement watervrij en droog te krijgen.
Dankzij de inzet en alertheid van deze buren, is Maria 
die avond in haar appartement kunnen blijven en is 
alles diezelfde dag nog opgelost. 

“Niemand is 
verplicht, maar 

wie zin heeft om te 
komen, is meer dan 
welkom elke laatste 

woensdag van de 
maand.”

In de straat Riedekens in Ename wonen een aantal 
buren rond een parkeerplein. Louise nodigt ieder-
een uit bij haar thuis om gezellig te keuvelen. ‘We 
komen hier goed overeen. Als er iets is, kunnen we 
altijd bij elkaar terecht’, zegt Louise, ‘als ik in de 
penarie zit, komt Etienne me helpen. Hij rijdt ook 
bijvoorbeeld het gras af voor mij.’

Marie-Louise is 91 jaar en nog steeds heel actief.  
Marie-Louise: ‘Ik kan niet stil-
zitten. Dat is niets voor mij.’ 
Etienne is wat bezorgd. Als ze 
buiten rondwandelt, roept hij 
haar naar binnen. ‘Ze is hier al-
tijd buiten het voetpad aan het 
vegen, je zal hier geen vuiltje meer op de grond 
vinden’, zegt hij.

Louise en Rosane gaan vaak samen op stap. Rosane: 
‘Als ik raad nodig heb, staat Louise steeds klaar 

voor mij. We gaan ook af en toe samen boodschap-
pen doen. Het is altijd gezellig.’

Af en toe kan er natuurlijk iets voorvallen. ‘Etienne 
heeft zich al eens buiten gesloten’, zegt Luc, ‘maar 
geen probleem, dan lossen we dat wel op. Hij moet 
niet in de koude wachten buiten.’ Josephine: ‘Als 
er iemand geen auto heeft of ze hebben iets nodig, 
mag er altijd op onze deur geklopt worden.’ 

‘We zouden het pleintje een 
naam moeten geven’, stelt 
Etienne voor, ‘wat denken jullie 
van ‘De Nachtrust’?’ Enkele ver-
wonderde blikken kijken elkaar 

aan. ‘Ja, dat is een goed idee’, zegt Luc.

Niet alle bewoners van ‘De Nachtrust’ staan op de 
foto. Maar uiteraard sluiten zij zich ook graag aan 
bij de gezellige bende!

“Als er iets is, 
kunnen wij altijd bij 

elkaar terecht”

Samenkomst op het Eineplein

De Nachtrust

Alerte buren

Een goede buur 
verdubbelt de 
waarde van je 

thuis

Het valt op dat dit een heel mooi initiatief is. 



TECHNISCHE DIENST ▪ Tips voor jou

Beperk jouw kosten

Belangrijk! 
Je moet wel nog een brandverzekering nemen voor de inboedel, 
het behang en de decoratie. Als je een akkoord  van ons verkregen 
hebt, ook voor tuinhuisjes of bijgebouw(en). 

Welke huurlasten worden aangerekend?

Afhankelijk van het woningtype worden volgende huurlasten aangerekend:

  Kosten voor het onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie.

  Kosten voor de brandverzekering:

 Dat wil zeggen dat de Sociale Huisvestingsmaatschappij een brandverze-

kering voorziet voor de schade aan het gebouw en de aanpalende wonin-

gen, ook al is de brand ontstaan door een gewone fout van de huurder. 

Indien de brand opzettelijk werd veroorzaakt, blijft de huurder verant-

woordelijk (dat heet afstand van verhaal).

Bij appartementen:

  Kosten voor het onderhoud van een waterverzachter.

  Kosten voor het onderhoud van de lift.

  Kosten voor het onderhoud van de brandblussers en de branddetectie 

installatie.

  Kosten voor ruiming en ontstoppen van de septische put(ten).

  Onderhoud- en reinigingskosten van de gemeenschappelijke gang.

  Afvalkosten.

  Kosten voor onderhoud van de groenruimte (gras maaien en hagen 

snoeien).

  Kosten voor het gemeenschappelijk waterverbruik.

  Kosten voor het gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik.

  Kosten voor het vervangen van lampen in de gemeenschappelijke delen 

van het appartementsgebouw.

Wat zijn huurlasten?

Maandelijks betaal je in de huurprijs een voorschot voor de huurlasten. Later wordt dan een definitieve afrekening 

gemaakt op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Als je te veel voorschot betaald hebt, krijg je het teveel betaalde 

bedrag terug. Als je te weinig voorschot betaald hebt, vragen we om het verschil bij te storten. We proberen een zo goed 

mogelijke schatting van het voorschot te maken.

Norbert Bauters vervangt de lampen in de appartementsgebouwen op 

het Wijnhuisveld. Dankzij hem hoeft er geen aannemer langs te komen en 

besparen alle bewoners op de gemeenschappelijke kosten.

Dankjewel 

Norbert!
Wie ook graag een handje toesteekt om de huurlasten 
zo laag mogelijk te houden, kan zich gerust bij ons 
aanmelden. Wij verwelkomen je graag! 

Stuur een mailtje naar 
onderhoud@shmvlaamseardennen.be 
of bel naar 055 23 07 55.

Tips om de huurlasten te beperken:

  Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de deuren

Ü De kosten voor het vervangen van een deurslot of het herstellen 

van de deurpompen horen ook bij de huurlasten.

  Vervangen van lampen

Ü Ook hier kan een vrijwilliger helpen i.p.v. een aannemer.

  Voor de gebouwen met containers

Ü Een vrijwilliger om de containers buiten te zetten kan voor 

besparing zorgen.

  Maak enkel indien nodig gebruik van de lift.

  Spoel geen vochtige doekjes door in het toilet

Ü Maak enkel gebruik van toiletpapier. Vochtige doekjes zorgen 

voor  verstoppingen. 

  Maak enkel gebruik van vloeibaar wasmiddel

Ü Waspoeder veroorzaakt verstoppingen.

  Wil je geen kosten voor het bijvullen van het zout in de waterverzachter?

Ü Een vrijwilliger uit het appartementsgebouw kan helpen i.p.v. een firma.

  Laat geen blikjes, afval of andere zaken achter in de gemeenschappelijke 

delen van het appartementsgebouw.



op 31 december 2016 

1284 kandidaat-huurders 

op de wachtlijst 

stonden

in het jaar 2016 
91 kandidaat-huurders een woning/appartement toegewezen kregen

de SHM met verschillende initiatieven de huurders probeert samen te brengen:
-  infovergaderingen renovatieprojecten in Lierde, Gavere en Kluisbergen-  officiële opening Minderbroeder-klooster Ronse

-  bijeenkomst buurtvrijwilligers  Oudenaarde
-  bewonersvergadering plein Riedekens-  bewonersparticipatie in Maarkedal

SHM IN DE KIJKER ▪ Weetjes over 2016
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Woordzoeker

Vorm een woord met de 
overgebleven letters

www.shmvlaamseardennen.be

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

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

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

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

Stuur de oplossing vóór 28/02/2017 naar SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 

9700 Oudenaarde of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs
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winnaar woordzoeker 
Een onschuldige hand trok een winnaar uit de 

vele inzendingen. Shelby Bauters en Shirley 

Vanderbauwede zijn de gelukkige winnaars.

Wist je dat...

de SHM 472 appartementen en 736 woningen verhuurt

de laatste jaren (2015-2017) 

verschillende renovaties 

werden uitgevoerd:

-  verwarming en ventilatie in 

 338 woningen: 1.813.238 euro

-  isolatie daken en spouwmuren 

 in 137 woningen: 2.436.554 Euro

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
Christophe Henneghien
055 23 07 55 
onderhoud@shmvlaamseardennen.be

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