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Wat doet de GMH?
Wij zijn bereikbaar

Wij blijven bereikbaar via telefoon, e-mail en via het

contactformulier op de website.

Veel medewerkers werken van thuis uit. Telefoons worden

doorgeschakeld naar hun gsm’s. Wanneer de lijn bezet is,

probeer dan even later opnieuw te bellen.

E-mail info@gmhbeveren.be

Website www.huisvesting-beveren.be

Telefoon algemeen nummer 03 750 95 30 van 9u30 tot 12u (alle

dagen) / van 14u tot 15u30 (dinsdag, donderdag en vrijdag)

Technische dienst 03 750 25 45 (enkel in voormiddag)

Kandidaat huurders 03 750 25 43 (niet op woensdag)

Huurders 03 750 95 31 of 03 750 25 62 (enkel in voormiddag)

Een dringende herstelling aan de woning?

We helpen je verder. Niet alles is een dringende herstelling. Onze

technische dienst legt je uit wat dringend of minder dringend is. Als

een aannemer langs komt, gebeurt dit natuurlijk met respect voor

de veiligheid en ieders gezondheid.

Verhuizen kan!

Verhuizen kan weer. Indien je niet op het voorziene tijdstip kan

verhuizen, laat ons dat zo snel mogelijk weten. Je geeft de reden op

waarom je niet kan verhuizen. We proberen op basis daarvan tot

een akkoord te komen.

Mag ik nog een nieuwe huurovereenkomst tekenen?

Ja. Je kan nog steeds een nieuwe huurovereenkomst tekenen. Fysiek

contact wordt daarbij zoveel mogelijk vermeden.

Inschrijven op de wachtlijst, het kan weer

Binnenkort kan je terug inschrijven op de wachtlijst. Maak vooraf

een afspraak. Dat kan via de online agenda op de website of

telefonisch.

Hallo, hoe gaat het?

Onze medewerkers van de sociale dienst bellen de huurders op. De

prioriteit ligt bij de oudere huurders. Wie hulp nodig heeft, wordt

doorverwezen naar de juiste hulpdienst of naar één van de lokale

initiatieven (bv. boodschappendienst). Heel wat huurders ervaren dit

telefoontje als zeer positief.

Wij bouwen verder

De werven voor koop-en huurwoningen blijven actief! Een

werfopvolging gebeurt uiteraard volgens de voorgeschreven

veiligheidsmaatregelen. Dat kan door de vindingrijkheid en het

oplossingsgericht denken van onze aannemers en medewerkers.

Goe bezig! Bedankt om vol te houden!
Een pluim!

In heel wat buurten zien we dat mensen de handen uit de mouwen

steken om alles goed proper te houden! Vooral de

gemeenschappelijke delen (lift, trappenhal, leuningen van trappen)

zijn belangrijk om goed te ontsmetten.

Dankjewel!

• Voor het rekening houden met je buren

• Voor het afstand houden van elkaar in de gangen en lift

• Voor het ontsmetten van klinken en trapleuningen in de

gemeenschappelijke delen

• Voor het verlenen van hulp aan mensen in de directe

omgeving

• Voor het op touw zetten van allerlei initiatieven

Stel je feestjes en samenkomsten uit

Samenscholingen, bijeenkomsten en feestjes buiten je eigen gezin zijn

nog steeds verboden! Onder ‘gezin’ verstaat men iedereen die onder

hetzelfde dak woont. In deze tijd van verplicht thuis blijven is het niet

altijd even gemakkelijk om regelmaat in je bioritme te houden.

Respecteer steeds de nachtrust van buren en omwonenden. De lokale

politie ziet nauwgezet toe op de strikte naleving van deze

maatregelen.

Nieuws van de bewoners van de
Ciamberlanidreef: “ Sinds de uitbraak
van de coronacrisis komen elke
avond om 20 uur enkele bewoners
op hun balkon staan. Niet enkel om
de zorgsector te bedanken maar ook
om het sociale contact met de buren
te behouden. Nieuwtjes worden
uitgewisseld en zo weten we of er
geen problemen zijn.” DANK aan de
bewoners voor deze mooie foto’s en
zorg goed voor elkaar! Jullie
verwarmen onze harten!

Een buitenkantoor, wie
had dat ooit gedacht! Ons
koertje werd opgekuist en
ingericht voor overleg met
aannemers over de meest
dringende herstellingen
en overhandigen van
sleutels. Allemaal volgens
de kunst van de
coronamaatregelen.
Goe Bezig!



2

Beste bewoner,

Snakt u er ook zo naar om uw familie eens goed

te kunnen knuffelen? Moet uw haar ook dringend

geknipt worden? Wil u ook zo graag eens een

terrasje doen? Binnenkort kan het terug allemaal!

Na acht weken lock down light is het einde in

zicht!

Toch heeft deze vervelende periode ook mooie

kanten van de mensen laten zien. Er is de

groeiende waardering voor alle verplegend en

verzorgend personeel, respect voor de mensen

die het openbaar vervoer garandeerden, dank aan

de werknemers die de supermarkten openhielden

en de eerste golf van hamsteren hebben

opgevangen … Dank aan de bakkers, de

beenhouwers, en nog zo veel anderen …

Dank ook aan u voor de bezorgdheid die u voor

uw medebewoners hebt getoond door

boodschappen voor hen te doen en door

regelmatig na te gaan of er soms geen hulp nodig

was. Dank om in uw kot te blijven gedurende al

die tijd: we zijn er ons van bewust dat dit op een

flat, zonder tuin, niet gemakkelijk moet geweest

zijn.

Dank voor uw geduld, want hoewel de

medewerkers van de GMH werkbonnen bleven

opstellen, waren onze aannemers soms bang om

werken uit te voeren en dan beboet te worden

omdat het kon beschouwd worden als een niet-

essentiële herstelling.

De medewerkers van de GMH zijn steeds blijven

werken, zij het (de meesten) van thuis uit. De werf

aan het Viergemeet, waar we 81 appartementen

voorzien, is opgestart. De aanbesteding voor

Sabot is gepubliceerd. De koopwoningen in

Vrasene (Smisstraat/Koefering) en in Kruibeke

(Polderstraat en Daalstraat) zijn opgeleverd en te

koop gesteld. Ik wil hen daarvoor, in naam van de

raad van bestuur, heel hartelijk voor danken.

Net als u kijk ik uit naar de dag dat we elkaar

terug mogen ontmoeten op een BBQ-tje of een

wijkfeestje. Nog even volhouden en de gevraagde

maatregelen goed opvolgen, en alles valt terug op

zijn pootjes.

Van harte

Ann Cools

voorzitter

Ann Cools

Voorzitter GMH

Ben je technisch werkloos door
de coronacrisis?
VRAAG EEN HUURPRIJSHERZIENING AAN

Voor huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos werden door de

coronacrisis heeft de regering beslist de sociale huurprijs tijdelijk te verminderen. In

normale tijden krijgt een sociale huurder een herberekening van de huur nadat zijn

inkomen gedurende 3 maanden met 20% gedaald is. Door de coronacrisis krijg je

meteen een herberekening. Doe je aanvraag zo snel mogelijk.

Wat moet je doen?

• Bezorg ons het bewijs van technische werkloosheid.

• Bezorg ons het bewijs van alle inkomsten van de laatste maand van alle

leden van je gezin.

Wat volgt?

Na ontvangst van alle documenten rekenen wij uit of je recht hebt op een

herberekening

• Zo ja? Dan ontvang je een nieuwe huurprijsberekening. Deze is geldig voor

3 maanden. Na deze 3 maanden bekijken we je situatie opnieuw.

• Zo nee? Dan krijg je geen huurprijsherziening. Wij brengen je hiervan op de

hoogte.

TUSSENKOMST VOOR DE WATER-, GAS EN ELEKTRICITEITSFACTUUR

Voor huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos werden door de

coronacrisis, voorziet de Vlaamse overheid een tussenkomst in de water-, gas- en

elektriciteitsfactuur voor de periode van één maand. De tussenkomst bedraagt

202,68 euro. Je blijft dus je water- en energiefactuur betalen aan je leverancier en je

krijgt van de Vlaamse overheid de vermelde tussenkomst. Deze storting gebeurt

automatisch, je hoeft hier niets voor te doen. Meer informatie hierover vind je op

de website van de VREG (www.vreg.be).

ALGEMEEN

Wie vragen heeft over de

coronamaatregelen in België kan terecht

op de website info-coronavirus.be of

het gratis nummer 0800 14 689.

Zoek je in deze onzekere tijden een

luisterend oor?

Bij Teleonthaal kan je terecht op het

telefoonnummer 106 of chat op Tele-

onthaal.be.

Jongeren kunnen terecht bij Awel op het

telefoonnummer 102 of op chat op

awel.be.

IN JOUW GEMEENTE

Heb je vragen over de maatregelen of

de lokale initiatieven in jouw gemeente?

Op de website van jouw gemeente vind

je de meest recente informatie. Of je

kan bellen:

Gemeente Beveren: bel 03 750 15 15

Gemeente Kruibeke: bel 03 74 02 19

Gemeente Temse: bel 03 710 13 75

Stad Sint-Niklaas: bel 03 760 92 71

Corona- en Hulplijnen

Iedereen mee?
Je hebt het al gemerkt, er wordt steeds meer gecommuniceerd via internet. We

kunnen er niet meer omheen.

De GMH wil weten hoe jij communiceert en waar je de informatie haalt die jij nodig

hebt. Bezoek je regelmatig een website, gebruik je apps’? Heb je een smartphone

of hou je het liever bij de vaste telefoonlijn? Stuur je al eens foto door via

WhatsApp?

Binnenkort valt dit invulkaartje in je bus. Jouw antwoorden op een aantal vragen

zijn belangrijk, we gaan er verder mee aan de slag.
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BEVEREN

De Sportdienst stippelt regelmatig nieuwe wandelingen uit. Elke

wandeling heeft een startpunt en is bewegwijzerd met de ‘Beveren

Wandelt’ pijlen. Elke tocht leidt langs mooie en minder bekende

paadjes.

Van woensdag 29 april tot woensdag 20 mei:

Wandeling met start aan Hof ter Saksen aan het grote hek oprijlaan.

9,3 km - volg de zwarte pijlen - met onderweg opdrachten voor

kinderen.

Beleef Beveren met de fiets en ontdek in de acht deelgemeenten de

grote verscheidenheid aan landschappen. Fiets langs bolle akkers,

eeuwenoude kastelen en bruisende dorpjes. Laat je verbazen door de

oases van groen midden in het industrielandschap van de

Waaslandhaven. De verschillende bewegwijzerde fietsroutes zetten

deze troeven extra in de verf. Ontdek ze allemaal: de aardbeienroute

(25km), Kapellekesroute (63 KM), Polderlandroute (48 KM), ….

Je vindt alle informatie op:

https://www.beveren.be/inwoners/vrije-tijd/toerisme/wandelroutes

https://www.beveren.be/inwoners/vrije-tijd/toerisme/fietsroutes

TEMSE

Groot-Temse bestaat uit 4 deelgemeenten (Elversele, Tielrode, Temse

en Steendorp), die elk hun eigen karakter en points of interest

hebben. Allen worden ze verbonden door de vele Trage Wegen en

Schelde- en Durmedijken, een ideaal traject voor wandelaars, fietsers

en joggers.

Een stratenplan is raadpleegbaar via: https://www.temse.be/

index.php/mobiliteit/stratenplan. Voetwegels en Trage Wegen staan

hierop aangeduid met een groene bolletjeslijn. De Wilfortkaai in

Temse vormt een ideaal vertrekpunt voor wandel- en fietstochten.

KRUIBEKE

Kruibeke en zijn deelgemeenten Bazel en Rupelmonde herbergen

heel wat moois. In de Polders van Kruibeke kan je je onderdompelen

in de rust van de eigenzinnige fauna en flora en urenlang wandelen

en fietsen zonder een auto tegen te komen. Onderweg kom je heel

wat bezienswaardigheden tegen: kasteel Wissekerke, de watervallen

van Kruibeke, hedendaagse kunstwerken, de getijdenmolen, de

graventoren, tijdcapsules met historische informatie, kijkwanden om

vogels te spotten.

Toerisme Kruibeke bied een aantal uitgewerkte wandel- en fietsroutes

aan op ieders maat. Je kan deze terugvinden op de website

www.kruibeke.be/product/550/fiets-en-wandelroutes of gratis ophalen

in het toeristisch infokantoor in Bazel of Rupelmonde (als ze terug

open zijn).

In de wandelbrochure Oeverlopen staan 5 wandelroutes langs de

Schelde met uitgebreide routebeschrijving, begeleidende info en

bezienswaardigheden. Oeverlopen kan je online aankopen via

www.oeverlopen.be of in een toeristisch infopunt.

SINT NIKLAAS

De mooiste weg naar de korte keten langs trage wegen

In oktober 2019 werd de nieuwste trage wegen kaart van Sint-Niklaas

onthuld. Een fietskaart die álle trage wegen in Sint-Niklaas en

deelgemeenten weergeeft. Meer dan 60 km fietsplezier, maar daar

stopt het niet!

Op de kaart vind je ook meer dan 40 korte-keten initiatieven en

streekproducenten terug. Boerderijen met hoeveproducten, fruit- en

groentenproducenten, noem maar op. Er zijn ook drie uitstippelde

fietsroutes ( 15,4km - 16.5km - 29.1km) in Sint-Niklaas, Nieuwkerken-

Waas, Belsele en Sinaai telkens met startpunt op de Grote Markt in

Sint-Niklaas.

Haal deze fietskaart gratis af in het toeristisch kantoor (als dit terug

open is) of download ze op de website www.sint-niklaas.be

Met kinderen

Ontdek je graag de stad op een avontuurlijke manier? Probeer dan

eens een Geocache! Geocache? Voor wie het niet kent: Bij geocaching

ga je aan de hand van gps-coördinaten op zoek naar een "cache"

(schat). Waar je naar op zoek gaat is steeds een raadsel. De

moeilijkheidsgraad kan heel verschillend zijn.

Het leuke aan geocaching is dat je kennis maakt met mooie plaatsen

en bezienswaardigheden die je anders misschien nooit zou

ontdekken. Je vindt ze verspreid over heel de wereld.

Een gps toestel of een smartphone met GPS-app (bvb c:GEO) en

honger naar avontuur is alles wat je nodig hebt voor een heuse

schattenjacht.

Toerist in eigen gemeente.
Wandelen en fietsen, voor iedereen die in deze coronatijden de beentjes wil strekken! Keek je al eens op de website van je eigen gemeente?

Er is een schat aan informatie te vinden.

De medewerkers van de GMH pikten hun favorieten er uit.

Duikeldam, Vrasene

de polders van Kruibeke

potpolder Tielrode
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Nu te koop
Vrasene, Smisstraat / De Koefering - 12 koopwoningen

Het project omvat 12 halfopen bebouwingen waarvan 6 in

pastorijstijl en 6 in hedendaagse stijl. De woningen in hedendaagse

stijl zijn rechtstreeks gelegen aan een recent aangelegd park. De

woningen beschikken op het gelijkvloers over een inkomhal, toilet,

keuken, berging en een zit- en eetruimte. Op de eerste verdieping: 3

slaapkamers, een berging, een badkamer met toilet. Iedere woning

beschikt over een eigen staanplaats net naast de woning. De tuinen

zijn reeds voorzien van zwarte draadafsluiting. Zelf nog af te werken:

keuken, badkamer, vloeren en aanleg/terras/oprit/tuin.

Zomer in de
(gemeenschappelijke)
tuin
Woon je in een appartement? Gebruik de gemeenschappelijke tuin

ten volle! Door de coronamaatregelen wordt het deze zomer

misschien iets drukker in jullie tuin. Maak daarom goede afspraken

met je buren. Alle bewoners, van jong tot oud, hebben recht op

aangename buitenmomentjes. Wil je tijdelijk een zwembadje plaatsen?

Wil je eens BBQ-en met je gezin? Maak vooraf afspraken met de

buren!

Tips voor goede afspraken:

• Geen groepen, kom alleen of met jouw gezin

• Hou minstens 1,5 meter afstand van personen die niet tot je

gezin behoren

• Was je handen grondig voor je buiten gaat

• Breng je eigen eten en drankjes mee

• Breng je eigen speelgoed mee (vb. een bal, badmintonracket)

• Blijf binnen als je je ziek voelt

• Honden aan de leiband

• Wil je de tuin even voor jezelf of je gezin? Maak in

samenspraak met de andere bewoners een reservatielijst op

Wist je dat…
De ramadan, de islamistische vastenmaand, begon dit jaar op 24

april en eindigt op 23 mei.

Vasten van zonsopgang tot zonsondergang, dat is wat centraal

staat tijdens de ramadan. De ramadan draait om bezinning, maar

zeker ook om samenhorigheid. Moslims nemen deel aan speciale

gebedsdiensten en iftars, dit zijn maaltijden waarmee bij

zonsondergang het vasten wordt verbroken. Voor veel moslims is de

ramadan en het eten na zonsondergang vaak een echt

familiegebeuren.

Moslims begroeten elkaar voor en tijdens ramadan met ramadhan

moebarak of ramadhan mabroek, wat ‘een gezegende ramadan’

betekent. Ze mogen van zonsopgang tot zonondergang niet eten,

drinken, roken of vloeken. De ramadan is zeer ingrijpend voor het

leven van alledag en maakt daarom een diepe indruk op de

moslims. De ramadan eindigt met het Suikerfeest, waar uitbundig

gefeest en gegeten wordt. Veel zoete dingen, daarom heet het ook

Suikerfeest.

Ramadan en Corona

Het coronavirus maakt ook van de ramadan een bevreemdende

ervaring. Het gemeenschapsgevoel zullen moslims dit jaar

noodgedwongen moeten missen. Op de meeste plaatsen in de

wereld blijven de moskeeën dicht en iftars met mensen buiten het

eigen gezin zijn verboden. Uitzonderlijk mogen mensen die in de

eerste lijn in de strijd tegen het coranavirus werken, het vasten

onderbreken.

Kruibeke, Polderstraat - 14 koopwoningen

De GMH bouwde 14 koopwoningen in de Polderstraat te Kruibeke ter

vervanging van 14 oudere huurwoningen. Deze woningen bevinden

zich op een unieke locatie met uitzicht op de polder. Het aanwezige

hoogteverschil tussen tuin en straatniveau werd opgenomen in de

leefruimte. De eethoek situeert zich aan de keuken op straatniveau en

kijkt over de verlaagde zithoek heen naar de natuur. Het grote

woningbrede raam aan de zithoek zorgt ervoor dat de woning baadt

in het licht. Op de verdiepingen is er meer ruimte dan verwacht en

de 4 slaapkamers, het apart toilet, de badkamer en de 2 bergingen

zijn dan ook een aangename verrassing in deze woningen. De ruime

tuin is achteraan toegankelijk via de achterontsluiting. Het zijn

uitstekende woningen voor gezinnen die houden van groen en

ruimte.

Meer informatie over sociale koopwoningen (voorwaarden,

wachtregisters, plichten na aankoop en hoe inschrijven) vind je

op onze website (www.huisvesting-beveren.be). Wie interesse

heeft neemt contact op met (conny.herremans@gmhbeveren.be

of 03 750 25 42).


