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Samen hebben we al een ganse weg afgelegd om het 
coronavirus te bestrijden. Hopelijk bleven en blijven 
jullie gespaard van besmettingen, verlies en grote te-
genslagen. Langzaamaan versoepelen er een aantal 
maatregelen en wordt de weg die we samen verder 
afleggen minder hobbelig. Uiteraard moeten we voor-
zichtig blijven en de richtlijnen van de overheid strikt 
opvolgen. Het bestrijden van het coronavirus vraagt 
van iedereen inspanningen. En het is pas als iedereen 
zijn steentje bijdraagt, dat we deze strijd kunnen win-
nen.

Onze werking is aangepast tijdens deze crisis en wordt 
bijgestuurd waar nodig en mogelijk. Sinds einde mei 
ontvangen we terug mensen op kantoor. Voorlopig is 

het enkel mogelijk om langs te komen als je op voor-
hand een afspraak maakt. Het bezoek op kantoor 
vraagt zowel van ons als van jou een inspanning. Wij 
zorgen voor een veilige ontvangstruimte en voor de 
nodige hygiëne voorschriften. Jij leeft de de richtlij-
nen, zoals hiernaast geïllustreerd, na. Op die manier 
zorgen we voor een veilige omgeving zowel voor jou 
als voor onze medewerkers. 

Uiteraard blijven we telefonisch en per mail bereik-
baar. We vragen om zoveel als mogelijk via deze weg 
te communiceren. Dit is momenteel nog steeds de 
‘veiligste’ manier. De telefoonnummers en mailadres-
sen van onze medewerkers staan op pagina 4 van deze 
krant vermeld.

Samen tegen corona

Buurtsport is terug 

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

 » Lees meer over buurtsport Oudenaarde op pagina 4

Sportweek van 03/08 t.e.m. 07/08
van 8u30 tot 16 u.
Serpentsstraat 63 - MPI Eine
9700 Ename
 

  
Voor kinderen

van 6 - 12 jaar

WAT
Sport en spel met kinderen van 6 tot 12 jaar
uit jouw buurt. Dit jaar met aangepaste
maatregelen rond corona (zie achterkant).

 WAAR EN WANNEER

PRIJS
1 euro per dag (middagmaal en fruit/koek inbegrepen)

VRAGEN... Nikki - Jeugdopbouwwerk Oudenaarde
0472/86.03.75

SERPENTSSTRAAT

INSCHRIJVEN
Je kan per dag inschrijven. De eerste dag brengen
de ouders de kinderen.

BUURTSPORT
    in de kijker

Lees meer op pagina4



Beste huurder
In juni komt de Algemene Vergadering van de SHM samen. Een moment om met alle aandeelhouders terug te blikken op het jaar 2019. We geven jullie 
graag enkele cijfers over onze maatschappij.

Eind 2019 had de SHM 1467 kandidaat-huurders. Maandelijks schrijven we gemiddeld 45 nieuwe kandidaat-huurders in. De nood aan betaalbare 
huisvesting staat niet ter discussie. In 2019 werd het nieuwbouwproject in Kruisem met 17 huurappartementen en 7 koopwoningen in gebruik genomen. 
Daarnaast heeft de SHM 219 nieuwe huurentiteiten in voorbereiding. Hierbij zetten we ook in op woningen die aangepast zijn voor personen met een 
beperking en op woningen voor ouderen. We bereidden ook 94 koopwoningen voor. We geloven sterk in het realiseren van gemengde projecten waar 
eigenaars, huurders en diverse gezinstypes terecht kunnen.

De voorbije 20 jaar werd ruim 18.000.000 euro geïnvesteerd in de renovatie van het bestaand patrimonium. Tegen eind 2020 zal 97% van het patrimonium 
voldoen aan alle energetische normen. Waar mogelijk werd vervangingsbouw gerealiseerd.

In 2019 zetten we in op beeldvorming rond sociale huisvesting. In dit kader werd een fototentoonstelling en een film ‘Sociaal wonen in beeld’ gemaakt. 
Om duidelijk te maken voor wie een sociale huisvestingsmaatschappij er precies is en wat we doen, zal deze tentoonstelling ook rondreizen in het 
werkingsgebied van de SHM.

In de tweede helft van 2019 zetten we een renovatie van de kantoren op poten. Zo kunnen medewerkers 
optimaal werken en kunnen we jullie op een professionele en toegankelijke manier ontvangen. Onze 
personeelsploeg werd verder uitgebreid en we zetten in op hedendaagse digitale communicatiemiddelen.

De SHM sloot het jaar af met een positief financieel resultaat. Dit sterkt de SHM in haar ambitie om ook in 
de komende jaren verder te bouwen aan haar werking en om haar rol als stevige woonactor in de regio te 
vervullen. De uitdagingen zijn groot, maar we pakken die met enthousiasme aan!

Jeanique Van Den Heede   Stefan Vercamer 
Directeur    Voorzitter 
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Een centrum voor algemeen welzijnswerk 
(CAW) biedt deskundige hulpverlening 
aan mensen met problemen. Samen 
met jou zoeken hulpverleners naar de 
mogelijkheden die bij jezelf en in jouw 
omgeving te vinden zijn. Zij kunnen jou 
ook de weg wijzen naar andere diensten.

Sommige situaties en problemen vragen 
een grondige aanpak. Wanneer je nood 
hebt aan meer dan enkele gesprekken, 
biedt het CAW je een begeleiding aan. 
De begeleider gaat samen dieper in op de 
problemen die jij of je omgeving ervaart.

Alle hulpverlening is gratis. Enkel voor 
opvang betaal je verblijfskosten, maar de 
begeleiding is altijd gratis. Je wordt steeds 
begeleid door professionele hulpverleners. 
Dat kan voor jou alleen, met je partner of 
met je hele gezin.

Wil je graag begeleiding door het CAW? 
Neem dan eerst contact op met een onthaal 
in je buurt. Ze beluisteren je verhaal, 
verkennen samen welke hulp je zoekt, wat 
je nodig hebt en wat haalbaar is. Het CAW 
kan je dan meer informatie geven over een 
passend begeleidingsaanbod.

Bel: 0800 13 500

Als huurder heb je rechten en plichten. Vanuit 
de Sociale Huisvestingsmaatschappij houden wij 
enerzijds rekening met de rechten die jij als huurder 
hebt. Anderzijds zien we erop toe dat jij je plichten 
nakomt. De belangrijkste plichten als huurder zijn:

De maandelijkse huishuur betalen
Je woning en tuin onderhouden als een goede huisvader
Geen hinder veroorzaken voor de buren
Elke wijziging in de gezinssituatie melden

Als je één (of meerdere) van deze plichten niet vervult, 
kan je de huuropzeg krijgen. Als je de huuropzeg krijgt, 
moet je je woning verlaten binnen de 3 maanden. 

Vooraleer we echter de huuropzeg geven, gaan we 

proberen je te helpen om je plicht(en) wel na te 
komen. Daarvoor werken we samen met verschillende 
organisaties, waaronder bv. het CAW (Centrum voor 
Algemeen Welzijn).

Wanneer de situatie zo ernstig is dat een huuropzeg 
dreigt, schakelen we de preventieve woonbegeleiding 
in van het CAW. Een begeleider van het CAW 
komt dan bij jou langs om je situatie te bespreken 
en te kijken hoe jij jouw situatie kan verbeteren 
zodat je toch in je huis kan blijven wonen. 

Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan contact op 

met Ilse Van den Steene op het nr. 055 23 07 56. We helpen je 

graag verder.

Wat als het niet meer lukt? 

De begeleider van preventieve woonbegeleiding aan het woord:
‘Het voorkomen dat mensen uit hun huis gezet 
worden is onze belangrijkste taak binnen het 
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Hiertoe 
kijken we samen met jou (als huurder) hoe we de 
dreigende uithuiszetting kunnen ombuigen naar een 
verlengd verblijf in je (huur)woning.

Ons aanbod in begeleiding/ondersteuning is zeer 
divers en gebeurd steeds samen en in overleg met jou. 
Dat kan gaan van informeren en adviseren, bijstaan 
in het opstellen en verkrijgen van documenten voor 
het OCMW, het opstellen van een afbetalingsplan, 
inschakelen van en doorverwijzen naar meer 
gespecialiseerde diensten, eventueel bijstaan op het 
vredegerecht, en dergelijke meer.

Bovendien nemen we in deze trajecten sterk de 
rol op van bemiddelaar en zijn we op die manier 
een belangrijke schakel tussen jou en de 

huisvestingsmaatschappij, waardoor we jouw 
belangen kunnen verdedigen.

Concreet: Graag komen we eerst vrijblijvend langs en 
kijken we samen met jou wat we kunnen betekenen. 
Weet dat begeleiding/ondersteuning door het CAW 
gratis is en op vrijwillige basis. 

Weet ook dat hoe vroeger we kunnen ingrijpen, hoe 
groter de kans is om je woning te behouden. Met 
andere woorden, loeren er problemen om de hoek? 
Wacht niet te lang, contacteer 0800 13 500 en wij 
maken snel een afspraak om bij je langs te komen.’

Deze begeleiding is gratis en op vrijwillige basis. Dit 
betekent dat je niet verplicht bent om hieraan mee te 
werken. Het is natuurlijk wel in jouw belang om dit te 
volgen, zodat je je woning kan behouden.
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Je krijgt elk jaar van de gemeente een afvalkalender in de brievenbus. Daar lees je op welke dag je 
jouw huisvuil mag buitenzetten. Je zet een vuilniszak en/of huisvuilcontainer best op de dag van 
de ophaling voor 06u00 ’s ochtends buiten. De vorige avond mag ook, maar pas vanaf 22u00. 

Ben je jouw afvalkalender verloren? Dan kan je gratis 
een nieuwe krijgen bij de gemeente. Je kunt ook de app 
‘Recycle’ downloaden op jouw smartphone. Die app is 
gratis en toont wanneer je welk afval mag buitenzetten. 

 

Gebruik altijd de juiste vuilniszakken.  
Die kan je kopen in de supermarkt of 
bij de gemeente.

In ’t kort
Een propere buurt is aangenaam voor iedereen. 
Onderhoud jullie voortuin en tuin op regelmatige basis: 
gras maaien, onkruid wieden, snoeien, … regelmatig 
onderhoud zorgt voor minder werk.

In appartementsgebouwen is het belangrijk de deuren 
van gemeenschappelijke gangen steeds in stilte te sluiten. 
Dit voor de rust en veiligheid van alle bewoners!

Fietsbergingen zijn geen opslagplaats voor kapotte 
fietsen. Ze nemen onnodig ruimte in en zorgen voor een 
vuile aanblik. Het geeft aanleiding tot sluikstorten.

Huur je een garage bij onze maatschappij dan moet je 
die ook onderhouden. Naast het proper houden van 
de garage hoort daar ook onderhoud bij. Zoals het 
smeren van de garagepoorten. Niets zo vervelend voor 
de buren als een piepende garagepoort. Een beetje olie 
kan hier de oplossing bieden.

Zal je gedurende lange termijn niet aanwezig 
zijn in je woning of appartement wegens bv. een 
ziekenhuisopname, vakantie, … laat het ons weten. Dit 
voorkomt misverstanden.

Tijdens de zomer worden de gemeenschappelijke 
inkomhallen geschilderd in Sint-Jozefsplein 15-16-17/ 
Riedekens 186-188 in Oudenaarde en Tirse 3-7-9-11 te 
Brakel. We verwittigen de huurders voor de start van 
de werken.

Alle medewerkers van onze SHM hebben zich ingezet 
om geld in te zamelen voor ‘Kom op tegen kanker’. We 
zijn fier dat we 4000 euro hebben kunnen bijdrage. 
Volgend jaar nemen we effectief deel aan de loop (dit 
jaar uitgesteld wegens Corona). We hopen dan terug 
een mooi bedrag te kunnen schenken. 

Tom Vanderschaeve is onze nieuwe 
collega op de technische dienst. Hij volgt 
nieuwbouwprojecten op van A tot Z en 
ondersteunt ons team voor de technische 
aspecten van woningen.

Te bereiken op het nummer:  
055 23 05 53

Nieuwe collega

Wat met ons vuilnis?

Brandverzekering
Een gezellige woning, leuk ingericht om zorgeloos 
te kunnen wonen, het is een gevoel dat we allemaal 
koesteren.

Een goede brandverzekering zorgt ervoor dat wij ons 
enkel hoeven te bekommeren over de inrichting van 
onze woning. Helaas gebeurt het nog al te vaak dat 
een brand onze woondroom aan diggelen slaat.

De meest voorkomende oorzaken van een woning-
brand zijn slecht onderhouden schoorstenen, defec-
te keukenapparaten, roken, oververhitte opladers,…

Gelukkig kunnen we ons goed beschermen tegen 
deze rampscenario’s. Maar hoe doe je dat nu best, 
welke verzekering heb je eigenlijk nodig om je geen 
zorgen hoeven te maken? 

Een brandverzekering voor je gebouw hoef je zelf 
niet af te sluiten. Door te huren bij de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij is je woning hoe dan ook 
verzekerd tegen brand. Wij sluiten namelijk een 
brandverzekering af die een clausule van afstand van 
verhaal op de huurder bevat en waarin het verhaal 
van derden is uitgebreid ten voordele van de huur-
der.

Dit wil eigenlijk het volgende zeggen: 
Dankzij de optie ‘afstand van verhaal’ in het huur-
contract moet je je als huurder geen zorgen maken 
voor de schade aan het gebouw die je zelf per onge-
luk veroorzaakt. Wij rekenen hiervoor een kleine 
bijdrage in de huurprijs. Deze bijdrage bedraagt 
amper 1,55 euro per maand en wordt verrekend in de 
huurlasten. Die regeling is veel goedkoper voor jou 
als huurder dan een verzekering voor de schade aan 
het gebouw op je eigen naam.

Heel belangrijk is dat deze verzekering enkel de 
schade aan het gebouw dekt. Je kan dus geen beroep 
doen op deze verzekering voor je inboedel. Heb je 
schade aan je meubels, aan je toestellen en dergelij-
ke dan zal je je eigen inboedelverzekering moeten 
aanspreken. 

Eens deze verzekering in orde is kan je met een 
gerust gemoed genieten van jouw woning.

Tom Vanderschaeve

Het is dus heel belangrijk dat je deze verzekering 
wel zelf afsluit bij je bank of verzekeringsmakelaar.
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WOORDZOEKER
Zoek de woorden in de tabel  

www.shmvlaamseardennen.be

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

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

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

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

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

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

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

Stuur de oplossing vóór 24/07/2020 naar SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde 
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

oplossing

Buurtsporters zijn terug

winnaar woordzoeker 
Een onschuldige hand trok een winnaar uit 

de vele inzendingen. Mannaert Lily is de 

gelukkige winnares.

Goed nieuws voor buurtsport. Het hing aan een zijden draadje maar gelukkig kunnen we positief nieuws melden. Buurtsport kan op-
nieuw georganiseerd worden. Een aantal aanpassingen zijn noodzakelijk om aan alle voorzorgsmaatregelen te voldoen. 

WAT VERANDERT?
We spelen zoveel mogelijk in de open lucht. We organiseren geen uitstappen.

Als we toch binnen gaan, wordt de ruimte heel goed verlucht.

Elke dag wassen we ‘s ochtends, ‘s middags en om 16u de handen.

We voorzien een comfortabele plek in het gevan een kind ziek zou worden. Ouders halen hun kind zo snel mogelijk op.

We blijven een hele week in dezelfde bubbel van begeleiders met deelnemers.

Toiletten worden extra gepoetst en er is extra aandacht voor hygiëne.

Dit jaar zal er geen buurtfeestje zijn. Externen zijn niet toegelaten. 

We plannen rustmomenten in zodat iedereens weerbaarheid extra sterk blijft!

Maar dat zal de pret zeker niet bederven. 

WAAR EN WANNEER? Voor iedereen die deelneemt

Afspraak

App

Begeleiding

Bemiddelaar

Besmetting

Buurtsport

CAW

Huisvader

Huisvuil

Huuropzeg

Maatregel

Mondmasker

Plichten

Rechten

Recycle
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6-10 juli Nederename Grasveld Den Bulk 08u30 tot 16u00
3-7 augustus Ename Hongerije 19 08u30 tot 16u00
3-7 augustus Eine Serpentsstraat 63 08u30 tot 16u00
2-6 november Ename Hongerije 19 08u30 tot 16u00


