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Het reglement van inwendig orde is een onderdeel van

de huurovereenkomst. Het omschrijft de afspraken

tussen de huurder en de GMH als verhuurder. Het

bepaalt wat ‘mag’ en ‘niet mag’.

Nieuwe woningen verschillen grondig van woningen van

pakweg 40 jaar oud. Ook de samenleving verandert snel.

Het reglement van inwendige orde werd daarom

aangepast aan de huidige normen.

Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de Raad

van Bestuur van de GMH. De Raad van Bestuur behoudt

het recht het reglement op elk moment te veranderen of

aan te vullen. Elke wijziging die aangebracht wordt, moet

ter kennis gesteld worden van de huurders.

Op de middenpagina’s van deze
huurderskrant vind je het volledige
reglement van inwendige orde. Lees het
aandachtig.

Interessante cijfers uit

het jaarverslag 2018

Een nieuw reglement

van inwendige orde

3 koopwoningen in Kallo

Huurders nemen nieuwe woning in gebruik

In juni konden we nieuwe huurders verwelkomen. In de Klapperstraat te Beveren werd een mooi appartement bestaande uit 12

woongelegenheden opgeleverd. Het is een opvallend gebouw: het is volledig afgewerkt met hout. Het hout is niet enkel bedoeld om het

nog mooier te maken. Het heeft ook een functie: het doet dienst als balustrade en gevelwand! Veel vliegen in één klap.

De appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers. De gelijkvloerse verdieping is bovendien heel toegankelijk door een aantal ingrepen zoals

bredere deuren en een inloopdouche.

Op 17 mei konden huurders en buren al een kijkje nemen en werden de appartementen feestelijk ingehuldigd.

Lees verder op p 6

GMH stelt voor
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Beste bewoner

Beste lezer

2019 is al weer halverwege. Op 23 mei ll werd

een nieuwe raad geïnstalleerd en veranderde

de samenstelling van het directiecomité. Maar

daarover meer in het volgend nummer van

het krantje van uw sociale

huisvestingsmaatschappij.

In dit nummer kan u op pagina 6 en 7 heel

wat cijfers lezen uit het jaarverslag van 2018.

U leest er dat op 31/12/2018 niet minder dan

2105 gezinnen op onze wachtlijsten staan. Dat

betekent dat we voor al deze gezinnen geen

oplossing hebben.

Woningen bijbouwen, zal u zeggen! Zeer

zeker! Maar bouwen kost geld, en de GMH

moet steeds een evenwicht zoeken tussen

uitgaven en inkomsten. En precies aan de

kant van de inkomsten zit een addertje onder

het gras: door de ‘sociale korting’ ontvangt de

GMH gemiddeld per appartement/woning elke

maand 200 EUR minder dan wanneer dit

appartement/de woning op de privé-markt

zou verhuurd worden. Het gevolg is dat we

veel te weinig financiële middelen hebben,

niet alleen om te bouwen, maar ook om

broodnodige renovaties te doen in de

woningen om zo het comfort van u, onze

bewoner, te verhogen.

Betekent dit dat de GMH minder sociaal moet

zijn? Helemaal niet. Maar we vragen met

aandrang financiële ondersteuning – hoe

symbolisch en/of bescheiden ook - van de

gemeenten waar wij actief zijn, m.n. Kruibeke

en Beveren.

Van uw kant, de bewoner, vragen we het

nieuwe huishoudelijk reglement, dat u in dit

nummer vindt, uit te nemen, te lezen,

zorgvuldig te bewaren en na te leven. Zo

kunnen we misverstanden en ongenoegen

vermijden op plaatsen waar veel gezinnen

samen wonen.

Zo zorgen we samen voor elkaar en voor een

aangename woonomgeving.

Prettige vakantie!

Ann Cools

Voorzitter Gewestelijke
Maatschappij voor
Huisvesting

Openingsuren balie:

Maandag 09u00 - 12u00

Dinsdag 09u00 - 12u00

Woensdag gesloten

Donderdag 09u00 - 12u00

Vrijdag gesloten

Contact GMH

Diederik Van Beverenlaan 11

9120 Beveren

info@gmhbeveren.be

03 750.95.30

Telefonisch bereikbaar elke werkdag

van 09u00 - 12u00

Groen Groener Groenst

Een aantal woningen en appartementen van de GMH zijn omringd door een

gemeenschappelijke tuin. In het verleden betaalde de GMH een deel van de

onderhoudskosten van dit gemeenschappelijk groen. De Vlaamse reglementering

bepaalt echter dat dit onderhoud ‘ten laste’ van de huurder valt.

Bovendien verbiedt de Vlaamse Overheid het gebruik van onkruidverdelgers. Deze

reglementering geldt ook voor verhardingen, paadjes en terrassen waardoor gras

en (on)kruid makkelijker groeit.

Samen met haar huurders bekeek de GMH alle groenzones, project per project: is

de aanleg nog goed, wat kan beter, hoe wordt het onderhoud best aangepakt, wie

wil zelf een deeltje onderhouden en is een bijenvriendelijke aanplanting mogelijk?

Het resultaat was zeer uiteenlopend: sommige huurders onderhouden hun tuin nu

helemaal zelf, anderen kiezen ervoor het werk te delen met een aannemer en in

sommige projecten kiest men voor een beperkter onderhoud waardoor de tuin wat

meer natuur wordt.

Hier vindt u een greep uit het ‘nieuwe’ groen:
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Van december 2018 tot maart 2019 heeft de GMH hard

gewerkt aan de aanpassing van 3 appartementen in de

Bijlstraat: 3 appartementen op het gelijkvloers werden

verbouwd tot 4 studio’s met een gemeenschappelijke keuken

en leefruimte, met daarbij ook een bureel en een crisiskamer.

De 3 appartementen deden daarvoor dienst als kantoorruimte

voor de VDAB.

De studio’s worden gehuurd door de VZW LIA. Dit gebeurt in

het kader van een nieuwe werkvorm in de jeugdhulp, de

Kleinschalige Wooneenheden (KWE). De doelgroep van de

KWE bestaat uit jongvolwassenen tussen 16 jaar en 25 jaar,

die, omwille van hun complexe problematiek of

problematische leefsituatie, thuisloos zijn of dreigen thuisloos

te worden. De VZW LIA zet in op die jongeren waarvoor

zelfstandig wonen, zelfs met begeleiding, te moeilijk is en die

geen vragende partij zijn om in een residentiële voorziening

te verblijven. VZW LIA bouwt de KWE’s uit in samenwerking

met MFC De Hagewinde en Hof Ter Welle.

De GMH is trots dat zij kon meehelpen aan de realisatie van

dit mooie project.

3 appartementen Bijlstraat

Werkwinkel maakt plaats voor

jongvolwassenen

Evacuatie bij brand
Beste huurders

We brengen nogmaals een vlotte en veilige evacuatie onder de

aandacht. Dit is van levensbelang!

Bij brand telt namelijk elke seconde. Snel vluchten is dus de

boodschap, je hebt ongeveer 90 seconden de tijd.

Het vluchten wordt bemoeilijkt door de rookontwikkeling die

gepaard gaat met brand. Het is mogelijk dat je zo goed als niks

meer kan zien door de rook. Daarom is het belangrijk dat je voor

jezelf een vluchtplan maakt. Hierbij geven we graag volgende tips:

Stel een vluchtplan op.

Zo weet je perfect hoe je woning te verlaten bij brand. Bepaal de

snelste en veiligste vluchtroute. Voorzie ook een tweede vluchtroute

voor als de eerste is geblokkeerd.

Kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook is

afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een balkon, zodat

de brandweer erbij kan.

Oefen je vluchtplan regelmatig

Oefen dit plan regelmatig met alle leden van het gezin.Hou er

rekening mee dat je waarschijnlijk doorheen donkere rook je huis

moet verlaten. De rook zal de evacuatie bemoeilijken. Wanneer je

het oefenplan inoefent, maak er een dan spelletje van, zodat ook je

kinderen de weg leren te vinden.

Hou de vluchtroutes vrij

Hou de vluchtroutes ALTIJD vrij. Zorg dat gangen nooit

gebarricadeerd zijn met bijvoorbeeld fietsen, dozen, vuilniszakken of

lege flessen. Dit zowel in de gang van je woning als in de gang van

de gemeenschappelijke delen.

Sluit de deuren bij het vluchten

Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter je. Een deur kan

minimaal 20 minuten een brand tegen houden.

Maak afspraken omtrent je vluchtplan

Spreek een verzamelplaats af waar je elkaar na het vluchten

ontmoet. Zo weet je snel of er nog iemand binnen is. Spreek af wie

voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt.

Bepaal een vaste plek af voor je huissleutels. Hang ze in de buurt

van de deur, zodat je ze ook in het donker kan vinden maar uit het

zicht van eventuele inbrekers.
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Art. 1 De inrichting van de woning/tuin

Behangen en schilderen is op kosten van de huurder. In een

nieuwbouw of in gerenoveerde woning is enkel schilderen

toegestaan, behangen mag niet. Glasvezelbehang (Tasso) is

overal verboden. Het verwijderen van glasvezelbehang

veroorzaakt beschadigingen aan de bepleistering. Kies voor een

lichte neutrale verfkleur, zowel voor de muren als voor

binnendeuren en deurkaders. De huurder moet bij het verlaten

van de huurwoning herschilderen als hij moeilijk

overschilderbare kleuren heeft gekozen. Schilder het plafond

enkel met wit. Behang het plafond niet. Schilder of beplak

keukenkasten niet. Beschadig de kasten niet met nagels of

schroeven. Vloerbekleding moet verwijderd kunnen worden

(zonder beschadiging). Lijm de vloerbekleding dus niet vast.

Bepleistering dient vlak en egaal te blijven. Ruw ze dus niet op.

Sierpleister is eveneens verboden. Bij het einde van de huur

dienen alle nagels, krammen en vijzen verwijderd te worden en

de eventuele schade dient hersteld te worden.

Verander niets aan de binnendeuren. Deuren inkorten om

vloerbekleding te plaatsen kan dus niet.

De huurder mag nooit wijzigingen aanbrengen aan elektrische

leidingen, leidingen voor gas, water-, telefoon- of

kabeldistributie.

Plant geen hoge bomen in de tuin. Siervijvers of ingegraven

zwembaden zijn niet toegelaten. De tuin is geen werkplaats of

opslagruimte.

Art. 2 Veranderingen aan de woning

Vraag steeds schriftelijke toestemming aan de GMH als u iets wil

veranderen aan de woning. In de schriftelijke toestemming kan

vermeld staan dat bij einde huur alles terug in oorspronkelijke

staat moet hersteld worden. Breng nooit veranderingen aan

zonder schriftelijke toestemming. De GMH kan eisen dat u

meteen alles terug in de oorspronkelijke staat herstelt. Boren of

schroeven in de buitengevel, de ramen, de deuren, het terras en

het dak is niet toegestaan. Dit betekent: geen veranda’s, afdaken,

satellieten,… bevestigen aan de woning!

Door te boren in de gevel gaat de isolatiewaarde naar beneden

en vergroot de kans op lekken. Gebruik daarom een droogrek in

plaats van een waslijn en zet schotelantennes op een voet.

Art. 3 Abonnementen en contracten voor nuts- en andere

voorzieningen

Alle abonnementen en contracten voor diensten zoals

teledistributie, telefoon, elektriciteit, gas, water of het huren van

meters, zijn op kosten van de huurder.

Sluit bij ontvangst van de huissleutels onmiddellijk een contract

af met een leverancier van elektriciteit en gas. Doet u dit niet,

dan kan gas en elektriciteit zonder verwittiging worden

afgesloten. U betaalt de kosten voor de eventuele heraansluiting.

Art. 4 Onderhoud en herstel

Onderhoud de woning als een goede huisvader. Dit betekent dat
u de woning moet onderhouden, verluchten en verwarmen.
Waarschuw de GMH als er herstellingen moeten gebeuren.
Het onderhoud van de tuin is een gezonde klus: maai regelmatig
het gras, wied af en toe en snoei de planten zodat ze niet te
groot worden en mooi kunnen bloemen. Indien u een
kapvergunning nodig heeft, dient u deze als huurder aan te
vragen bij de bevoegde dienst. Bij het einde van de
huurovereenkomst laat u de tuin goed onderhouden achter.
Voorkom verstoppingen in de woning door afvoeren en
dakgoten vrij te houden. Septische putten en toezichtputten
dienen regelmatig te worden leeggemaakt. Gooi nooit vetten en
etensresten in de afvoer. Gebruik een zeefje in de gootsteen.
Frietvet en olie kan u in een lege fles verzamelen en naar het
containerpark of naar een verzamelpunt van frituurolie brengen.
Giet dit zeker niet weg in de afvoerbuis. Gooi nooit luiers,
maandverband, tampons of vochtige doekjes in het toilet.
Scharnieren en schroeven dienen regelmatig geolied.
In de winter moeten leidingen beschermd worden tegen de kou.
Technische installaties die een specifiek onderhoud vragen, zoals
domotica, zonneboilers, warmtepompen, … moeten worden
onderhouden volgens de instructies van de fabrikant, die aan de
huurder ter beschikking worden gesteld door de verhuurder.
Ventileer en verlucht voldoende. Schade (bijv. schimmel) die
ontstaat als gevolg van het onvoldoende verluchten en
ventileren, zijn steeds ten laste van de huurder.
Verwarmingstoestellen dienen regelmatig gereinigd en
onderhouden te worden. De GMH sluit hiervoor
onderhoudscontracten af. U bent verplicht de aannemer in de
woning toe te laten op eenvoudig verzoek. Zorg ervoor dat de
toestellen altijd toegankelijk zijn. Indien het wettelijk onderhoud
niet kan gebeuren, kan een schadevergoeding worden
aangerekend of kan dit leiden tot opzegging van het
huurcontract of verbreking van het huurcontract. Radiatoren
dienen regelmatig ontlucht te worden.
De huurder controleert regelmatig de siliconen van het bad, de
douche en de gootsteen en vervangt indien nodig. De siliconen
moeten immers de voeg tussen twee bewegende
bouwelementen blijvend afsluiten om schimmelvorming en
lekken te voorkomen. Schade die voortvloeit door insijpelend
water is ten laste van de huurder.

Art. 5 Afval

Hou de gemeenschappelijke delen en de omgeving van het
gebouw of de woning proper. Laat hier geen afval achter.
Sorteer afval. Zet afval buiten volgens de ophaalkalender.

Art. 6 Bezoek

U bent verantwoordelijk voor uw bezoek. Ook bezoekers dienen

het reglement na te leven. Spreek uw bezoekers hier dan ook

over aan! Laat nooit zomaar iemand binnen via de centrale

toegangsdeur. Open de deur uitsluitend voor eigen bezoek.

Verleen bij het binnen- of buitengaan geen toegang aan

onbekenden.

Het reglement van inwendige orde (RIO) is een essentieel onderdeel van de huurovereenkomst. Het RIO
omschrijft de wederzijdse rechten en plichten tussen de huurder en de GMH als verhuurder. Het geeft
ook richtlijnen over een goede omgang tussen de huurders. Op deze artikels kunnen u en de GMH zich
beroepen als er eventueel problemen zouden ontstaan. Lees het dus zeer aandachtig.
Het reglement van inwendige orde is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de GMH op 21
februari 2019. De Raad van Bestuur behoudt het recht het reglement van inwendige orde op elk moment
te veranderen of aan te vullen.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
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Art. 7 Gemeenschappelijke delen

In een gebouw waar het onderhoud van gemeenschappelijke
ruimtes niet door een poetsfirma via de GMH gebeurt, poetsen
de huurders zelf. De gang, de trappenhal, de ramen, de liftdeur
en andere toegangsdeuren dienen wekelijks gepoetst te worden
door de huurders. De bewoners spreken onderling een beurtrol
af. De GMH volgt het onderhoud in de wooncomplexen op.
Indien medewerkers vaststellen dat het wooncomplex niet goed
wordt onderhouden, stelt de GMH na verwittigen van de
bewoners een poetsfirma aan.
Maak bij sneeuw en ijzel de toegang vrij tot het gebouw. Als er
iemand valt, is de huurder en niet de GMH verantwoordelijk.
Neem uw post mee naar uw appartement. Post achterlaten in de
inkomhal is slordig en dit is een gevaar voor de brandveiligheid.
Plaats niets in de gemeenschappelijke delen. Ook matten horen
niet in de gemeenschappelijke gang. Breng het afval naar het
afvallokaal, de sorteerstraat of zet het buiten op de dag van de
ophaling. Buggy’s horen niet in de gemeenschappelijke delen.
Fietsen horen in de fietsenstalling. Dit is heel belangrijk bij
evacuatie (zie ook verder onder artikel 12).
Roken is verboden in de gemeenschappelijke delen van de
gebouwen. Roken zorgt voor geurhinder en kan het brandalarm
laten afgaan.
De gemeenschappelijke delen van de gebouwen zijn geen
speelterrein.
Speel niet met de liftknoppen. Druk enkel op de knop van jouw
bestemming. Blokkeer de lift niet. Ouders van minderjarige
kinderen wijzen hen op het correcte gebruik van de lift. Het
onderhoud en de gebruikskosten zijn ten laste van de huurders.
Zorg dat de deuren kunnen sluiten. Alleen lichte voorwerpen
mogen met de lift vervoerd worden (geen verhuis!). Laad niet
meer dan het maximum toegelaten gewicht.

Art. 8 Zolderkamers

Zolderkamers mogen enkel gebruikt worden als bergruimte. Zij
dienen niet als verblijfsruimte, hobbykamer, werkplaats,… Om
veiligheidsredenen mogen er geen elektrische toestellen
aanwezig en/of aangesloten zijn. Roken op de zolder is om die
reden uiteraard ten strengste verboden. Zolders mogen enkel en
alleen gebruikt worden voor het bergen van 'mooi gestapelde
spullen'.

Art. 9 Huisdieren

Huisdieren worden toegelaten mits naleving van de volgende
voorwaarden:

• Huisdieren mogen geen overlast, schade of lawaai
veroorzaken.

• Huisdieren horen aan de leiband in de
gemeenschappelijke delen.

• Huisdieren mogen geen bedreiging zijn voor andere
bewoners.

• Huisdieren dienen aangepast te zijn aan de grootte van
de woning.

• Huisdieren mogen geen schade toebrengen aan de
woning of de gemeenschappelijke delen (vb. muren of
deuren).

• Verwijder uitwerpselen onmiddellijk

Art. 10 Lawaai

Huurders moeten respectvol met elkaar om te gaan. Elke
huurder heeft het recht om rustig te wonen. Wees dus stil
tussen 22u00 en 7u00. Doe de deuren zachtjes toe. Praat niet te
luid in de gemeenschappelijke gangen. Zet de televisie of radio
niet te luid of gebruik eventueel een koptelefoon. Draag geen
schoenen met harde zolen of hakken in het appartement. Plaats
viltjes onder de stoelen en hef een stoel op in plaats van te
schuiven.

Art. 11 Gedrag

Veroorzaak geen overlast. Is er een probleem, zoek dan samen
met de buren naar een oplossing. Doe dit op een rustige manier,
handel niet agressief en uit geen bedreigingen naar
omwonenden.
Gebruik geen water en elektriciteit van de gemeenschappelijke
delen. Dit wordt beschouwd als diefstal.
Vervuiling, vandalisme en diefstal in de gemeenschappelijke
delen geeft een verhoging van de gemeenschappelijke kosten
tot gevolg. Kuis dus op wat u vuil maakt. Laat niets achter in de
gemeenschappelijke delen zoals sigarettenpeuken, kauwgum,
uitwerpselen of zwerfvuil.

Art. 12 Veiligheid

Sluit de deuren die toegang geven tot de gemeenschappelijke
delen. Denk er ook aan de garagepoort, de fietsenberging, … te
sluiten. Doe enkel open voor eigen bezoek. Hou de branddeuren
dicht.
Vluchtwegen moeten altijd vrij zijn. Vluchtwegen zijn traphallen,
maar ook terrassen die doorgang geven naar een brandladder
of een evacuatieweg. Hier mag nooit iets in de weg staan zoals
fietsen, kasten, planten of kinderwagens. Dit is van levensbelang
in geval van brand. Wie weigert de vluchtwegen vrij te houden
begaat een ernstige overtreding en kan de huur opgezegd
worden.
Ook de gemeenschappelijke delen (inkomhal, trapzalen, gangen)
moeten altijd vrij zijn. Plaats hier geen voorwerpen. Doet u dit
toch, dan zal de GMH u vragen deze spullen te verwijderen.
Verwijdert u de voorwerpen niet, dan zal de GMH de spullen
laten verwijderen. U betaalt dan de rekening.
Gelijkvloerse inkom- , garage- of sasdeuren mogen niet op
nachtslot. De hulpdiensten moeten altijd het gebouw binnen
kunnen.
Verluchtingsroosters mogen nooit worden afgedekt.
Rookmelders moeten aanwezig blijven en dienen minstens 2 x
per jaar gecontroleerd op de goede werking. Dit geldt ook voor
CO-melders.
Het gebruik van petroleumkachels of gasflessen is verboden, ook
om te koken. Gebruik geen verplaatsbare
verwarmingstoestellen. Enkel goedgekeurde elektrische
verwarmingstoestellen zijn toegestaan op voorwaarde dat de
elektrische installatie in het huis hiervoor geschikt is.
Voor uw veiligheid en die van uw buren is het verboden
gasflessen of andere gevaarlijke of brandbare producten op te
slaan in de woning of de kelder. Plaats nooit een
gemotoriseerde voertuig in de woning.

Onderhoud verwarmingsketel

Voor elke verwarmingsketel sloot de GMH een contract af.

Dit contract omvat 2 zaken:

1. Onderhoud

Jouw ketel wordt elke 2 jaar onderhouden.

De aannemer contacteert jou.

2. Herstel

Bij een defect bel je rechtstreeks naar de aannemer.

Je vindt de contactgegevens op een sticker op je ketel.
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Interessante cijfers uit het

jaarverslag 2018
De nieuwe raad van bestuur keurde het jaarverslag 2018 goed. We

lichten graag een aantal interessante cijfers toe.

Medewerkers

In 2018 gingen 2 medewerkers op pensioen: Anne Bogaert en Rudi

Mangé. Door een aantal interne verschuivingen, werden ze niet

vervangen.

Patrimonium

Momenteel heeft de GMH 2017 woningen in haar patrimonium. Dat

aantal is niet zo hard gestegen ten opzichte van vorige jaren: een

aantal woningen werden verkocht en er werd prioriteit gegeven aan

investeringen in dakisolatie en dubbel glas.

De GMH verhuurt nog steeds iets minder appartementen dan huizen.

Dit verschil wordt kleiner en kleiner omdat we inspelen op

veranderingen in de samenleving. De vraag naar kleine woningen is

tegenwoordig veel groter dan die naar grote huizen.

Ook dit jaar zullen een aantal nieuwe huurwoningen in gebruik

genomen worden: 12 nieuwe appartementen in de Klapperstraat in

Beveren (zie voorpagina van de nieuwsbrief) en 12 appartementen in

de Daalstraat in Bazel. Deze laatste worden in het najaar verhuurd.

5 woningen in de Lindenlaan in Beveren (reeds 4 verkocht)

14 koopwoningen in de Polderstraat in Kruibeke (wachtregisters

nog open)

5 woningen in het Viergemeet in Beveren (allemaal verkocht)

Lees verder op p 7

12 woningen in de Smisstraat in Vrasene

(wachtregisters nog open)

Koopwoningen

2018 was een actief jaar op vlak van bouwen van
koopwoningen:

3 woningen in de Callamerenstraat in Kallo (allemaal verkocht)
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Oproep

Een feestje in jouw straat of gebouw?

Een opmerkelijk initiatief?

Een garageverkoop, een speciale boom,

een unieke buur, een gezamenlijke moestuin

of een muziekbandje in jouw buurt?

Laat het ons weten!

Het kan in onze huurderskrant!

Graag met foto’s.

Rommelmarkt

Meerminnendam Ingang 5

1 september 2019

6 oktober 2019

8u00 tot 18u00

contactpersoon:

Paola Hofinger - 0472/96.39.71

Vesten festival

wijk Vesten te Melsele

14, 15 en 16 augustus 2019

www.wijkdevesten.be/9e-

vestenfestival

Garageverkoop Molenbergwijk

22 september 2019

Kandidaat-huurders en huurders

De vraag naar sociale huurwoningen is groot: er staan 2105

kandidaten op de wachtlijst!

Opmerkelijk is dat deze kandidaten voor bijna de helft alleenstaanden

zijn. We zien dit trouwens ook bij onze huurders. Daarom is het zeer

belangrijk dat er meer en kleinere woningen worden gebouwd.

Huurprijs

De financiële planning van een huisvestingsmaatschappij is een

moeilijk evenwicht. De huurinkomsten moeten alle kosten dekken

zoals onderhoud, nieuwbouw, werkingskosten,…

Dat het een moeilijk evenwicht is, duiden volgende cijfers aan:

de gemiddelde huurprijs voor een huurwoning van de GMH zou op de

private markt meer dan 550 euro per maand bedragen.

De huur voor een sociale woning wordt echter berekend op basis van

het gezinsinkomen. De GMH ontvangt slechts gemiddeld 318 euro

huur per maand.

Het verschil tussen beide wordt de ‘sociale korting’ genoemd.

Achterstal

Jammer genoeg gebeurt het dat de huur niet wordt betaald. De GMH

probeert eerst met de huurder tot afspraken te komen of probeert

deze in het vredegerecht vast te leggen. Dit noemt een

verzoeningsprocedure. In 2018 werden 197 huurders opgeroepen in

verzoening.

Sociale dienst en leefbaarheid

In 2018 ontvingen we 182 meldingen over leefbaarheid, overlast, ...

Deze meldingen zijn niet altijd eenvoudig op te lossen. Vaak gaat het

over zaken die eigenlijk meer betrekking hebben op de milieudienst

of de politie.

Ook werden er in 2018 meer dan 310 huurders thuis bezocht. Dit zijn

vooral bezoeken bij nieuwe huurders maar ook controlebezoeken en

begeleidingsbezoeken.

Los deze rebus op

en win een mooie prijs!

Stuur je antwoord naar nieuwsbrief@gmhbeveren.be

Proficiat aan Diana Oorts, zij gaf het juiste antwoord op de vorige rebus en wint een cadeaubon!
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