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Plukweide ’t Bezeplein is officieel geopend
In de Cauterhoekwijk te Kruibeke ligt een open veld, eigendom van de GMH. We gingen op zoek naar een leuke invulling voor dit terrein.

En dat vonden we!

Enkele maanden geleden startten Lorlinde en Thomas, die zelf opgroeiden in de wijk, met de aanplanting van een plukweide. Het concept is

simpel: zij planten verschillende bessenstruiken aan en wie dat wil, kan zelf bessen plukken. Het aanbod bestaat momenteel uit bramen,

cassis, blauwe/rode/witte bessen en stekelbessen. Later hopen ze het aanbod te kunnen uitbreiden met ook minder bekende soorten,

kruiden en bloemen.

’t Bezeplein is een paradijs voor bijen en mensen, ecologisch en duurzaam. Zeker een ontspannend uitstapje waard! Misschien komen er

ook wel fijne ontmoetingen van!

Lorelinde en Thomas houden u graag op de hoogte met nieuwe foto’s en info via “’t Bezeplein” op Instagram en Facebook.

Geplande ‘proef’-dag: zondag 5 september van 11u tot 15u.

Actualisatie van het
inschrijvingsregister: uitgesteld!
Kandidaat-huurder

Wie een sociale woning wil huren moet zich eerst inschrijven op de

wachtlijst. Wie voldoet aan de 4 voorwaarden kan zich inschrijven.

Woon je al in een sociale woning maar wil je verhuizen omdat je

bijvoorbeeld meer in het centrum wilt wonen? Ook dan moet je je

inschrijven op de wachtlijst. Sommige huurders krijgen voorrang,

bijvoorbeeld als je woning te groot of te klein is geworden.

Inschrijvingsregister

Elke huisvestingsmaatschappij houdt een register bij met daarin de

identiteit en de gegevens van de kandidaat-huurder. Wie zich

inschrijft als kandidaat-huurder komt dus in dit register terecht.

Actualisatie

Om de 2 jaar ontvangt elke kandidaat een actualisatiebrief. In deze

brief staan zijn persoonsgegevens vermeld, alsook de keuzes die hij

gemaakt heeft. Het is belangrijk dat de kandidaat:

• zijn gegevens controleert;

• zijn keuzes nakijkt, eventueel wijzigt en eventueel aanvult

met nieuwe projecten;

• laat weten of hij op de wachtlijst wil blijven staan.

Wie niet reageert, wordt geschrapt uit het register.

Uitstel van actualisatie

Door de coronapandemie besliste de Vlaamse Regering de

actualisatie van 2021 uit te stellen naar 2022. Kandidaten zullen in

2021 dus geen actualisatiebrief ontvangen, maar wel in 2022.

Dit uitstel heeft geen invloed op inschrijvingen voor nieuwe

projecten.

ikwilhuren@gmhbeveren.be



2

Beste huurder

Beste lezer

De zomer kwakkelt naar zijn einde, de coronacijfers

zijn niet geruststellend.

Toch wil ik, als voorzitter, een positief verhaal

brengen, want de GMH bruist!!!

De visitatiecommissie, die ons in februari-maart heeft

onderzocht, heeft ons een goed rapport gegeven.

Meer daarover in een later krantje, want de minister

moet ons rapport nog ondertekenen!

U hebt massaal geantwoord op onze vraag of u in

het buitenland een eigendom heeft. Dank daarvoor!

En hierbij dan ook een oproep aan de laatsten die dit

nog niet gedaan hebben.

Maar vooral: we hebben enkele mooie werven

onderweg: in Beveren worden op het Viergemeet 81

woningen gerealiseerd, die eind van dit jaar – als

alles goed verloopt – opgeleverd worden. In Melsele,

op de site van het voormalig parochiehuis aan de

Grote Baan, zijn we gestart met een project in

samenwerking met het OCMW van Beveren.

In Kruibeke opende met ’t Bezeplein een

zelfplukweide op een site waar we de eerste jaren

niet gaan bouwen. De plannen voor de Cauterhoek

en Altena vorderen goed.

En allerbelangrijkst: we zijn ook gestart met de

renovatie van onze oudste keukens en badkamers.

Want inderdaad!!! De GMH is een dame van

respectabele leeftijd! Ze wordt in 2022 maar liefst 100

jaar! En dat moet gevierd worden!

Ik wil u bij deze dan ook oproepen om ons ideetjes

op te sturen rond wat zo’n 100’ste verjaardag volgens

u moet inhouden. Ook uw verhalen van de rol die

GMH in uw leven heeft gespeeld – en nog steeds

speelt – mag u aan ons bezorgen. We kijken uit naar

uw suggesties en verhalen,... en misschien heeft u

nog oude foto’s in een schoendoos op zolder?

Ik wens u namens de Raad van Bestuur toch nog

enkele zonnige dagen toe in deze natste zomer

sedert het optekenen van de gegevens en … blijf het

veilig houden!

Ann Cools

voorzitter

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Bel ons!

Je kan ons elke voormiddag bereiken tussen 9u30 en 12u op het nummer

03/750.95.30.

In de namiddag zijn wij enkel voor dringende zaken bereikbaar.

Dagboek van een wijk

In Kallo wordt er hard gewerkt aan het kloppend hart van de Melkaderwijk. En
dat is te merken! De tweede editie van de Wijkgazet Melkader werd aan de
bewoners bezorgd. Dit is een greep uit het dagboek van Stefaan, medewerker
samenlevingsopbouw.

WAT ALS EEN SOEPBAR ZICH MIXT MET EEN KARAOKEFEEST? EN OMGEKEERD?

Hoe gevarieerd kan een dag zijn? In de ochtend sneden we de verse selder en
peterselie uit de tuin, de wortelen en ajuin werden in de afvalarme winkel van
Nathalie opgehaald, bij de bakker schafte ik me twee Turkse broden aan. Langs
de N70 monsterde ik drie meubelwinkels op zoek naar glossy brochures voor
een dame op leeftijd uit de wijk zonder internet, een kapotte sofa en een
schraal netwerk.

MARCO BORSATO EFFENT HET PAD

Een groot beeldscherm werd geïnstalleerd, laptop, zo konden we zingen en
dansen op Rob de Nijs, Alice Cooper, André Hazes, de onvermijdelijke Marco
Borsato. Intussen was er ook een ploeg druk in de weer met het snijden van de
groenten, om klokslag vier uur werd het goedje gemixt en genoten we buiten
met 25 enthousiastelingen van een stevige zomersoep onder een herfstig
wolkendek.

WE ZIJN ZO FLEXIBEL ALS DE PEST

We worden zo langzamerhand steengoed in schakelen en aanpassen van onze
planning. Wijk Got Talent doen we later, maar dit feest mocht er ook zijn.
Als we een soeplepel mankeerden, klopten we aan bij Miloud, de mixer kwam
van Dave. Deeleconomie doen we hier zonder grote woorden te gebruiken.

EN NU NAAR PUYENBROEK

We blijven nog even diep
ademhalen. En het onderste
uit de kast halen. Dinsdag
trekken we met de bus naar
Puyenbroek. En donderdag en
vrijdag komt de
Pretcamionet. Daarna lonkt
mijn vakantie. Ook dat laatste
klinkt als muziek in de oren.

Met vriendelijke groeten,
Stefaan Segaert
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Interessante cijfers uit
het jaarverslag van 2020

De Raad van Bestuur keurde het jaarverslag van

2020 goed. We lichten graag een aantal

interessante cijfers toe.

Medewerkers

Nadat er in 2018 twee medewerkers met pensioen

gingen, werden geen nieuwe medewerkers

aangenomen. Om een zwangerschapsperiode te

overbruggen, werd (tijdelijk) een nieuwe

werkkracht ingezet: Yentl De Herdt.

Patrimonium

Momenteel heeft de GMH 2.024 woningen in haar

patrimonium. Dat aantal is niet opvallend

gestegen ten opzichte van de vorige jaren, omdat

de GMH meer heeft ingezet op renovaties zoals

dakisolatie, dubbel glas en een goed

verwarmingssysteem. Daardoor voldoet ons

patrimonium voor meer dan 90% aan de Vlaamse

energienormen.

Het aantal woongelegenheden zal in de toekomst

wel toenemen want er zijn twee grote werven in

uitvoering en er zitten er ook nog een aantal in de

pipeline. Een greep uit de projecten:

Onderhoud en herstellingen

In 2020 ontvingen we 2.706 meldingen. Daarvan

werden 2.615 werkbonnen gemaakt voor diverse

zelfstandige aannemers.

Kandidaat-huurders

In 2020 schreven 254 nieuwe kandidaat-huurders

zich in op de wachtlijst van de GMH. In totaal

staan momenteel 2.118 kandidaten op de

wachtlijst.

Net zoals bij de huurders is het merendeel van de

kandidaat-huurders alleenstaand.

Dit gaat over 43% van het totaal aantal kandidaat-

huurders.

Huurders

Het merendeel van onze huurders is alleenstaand.

Ook valt het op dat de grootste groep huurders

ouder is dan 65 jaar.

Huurprijs

De huurprijs van een sociale huurwoning is niet

de marktwaarde maar in principe maximaal 1/55e

van het belastbaar inkomen van de huurder(s).

Daarbovenop wordt nog een gezinskorting en een

patrimoniumkorting gegeven.

We stellen vast dat bijna 50% van onze huurders

een reële huur van minder dan 300 euro betaalt.

De gemiddelde reële huurprijs t.o.v. de

marktwaarde bedraagt voor 2020: 358,60 euro

t.o.v. 643,64 euro. Dat betekent dus dat op de

gewone huurmarkt de huurders gemiddeld 643,64

euro zouden moeten betalen.

Achterstal

Jammer genoeg gebeurt het dat de huur niet

wordt betaald. De GMH probeert eerst met de

huurder tot afspraken te komen of probeert

afspraken in het vredegerecht vast te leggen. In

2020 ontvingen 1.270 huurders een eerste

aanmaningsbrief en werden 127 huurders

opgeroepen in verzoening bij de vrederechter.

12 koopwoningen in de Smisstraat/Koefering in Vrasene
(allemaal verkocht)

15 koopwoningen in de Kastanjelaan in Kieldrecht
(nog enkele woningen te koop)

werf in uitvoering: 23 sociale
huurappartementen aan de grote
Baan in Melsele

werf in uitvoering: 81 appartementen in
het Viergemeet in Beveren

op de tekentafel: 29 sociale huurappartementen in het
centrum van Kruibeke

op de tekentafel: 12 koopwoningen
in Callameren in Kallo

op de tekentafel: 4 koopwoningen in de Graaf van Vlaanderenlaan in
Rupelmonde

op de tekentafel: 52 huurappartementen in Cauterhoek in Kruibeke

op de tekentafel: 14 huurappartementen aan de Dijkstraat in Melsele
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Eigendommen buitenland
Voorwaarden inschrijving sociale huurwoning

Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning, moet je voldoen
aan 4 inschrijvingsvoorwaarden:

1. leeftijd
2. de opname in het bevolkings- of in het

vreemdelingenregister
3. de hoogte van het inkomen
4. het niet hebben van onroerend bezit

Deze 4 voorwaarden gelden ook bij toewijzing.
De voorwaarde van het niet hebben van onroerend bezit, geldt
bovendien gedurende je volledige huurtijd.

In dit artikel gaan we dieper in op de laatste voorwaarde, namelijk
het niet hebben van onroerend bezit.

Voorwaarden onroerend bezit

De voorwaarde ‘onroerend bezit’ is heel uitgebreid en complex. Ze is
bovendien zowel in het binnen- als in het buitenland van
toepassing.
Om volledig te zijn, sommen we ze allemaal op:

‘De huurder voldoet niet langer aan de onroerende
bezitsvoorwaarde in de volgende situaties:

• Hij heeft in België of in het buitenland een woning of bouwgrond
volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of
opstal;

• Hij heeft in België of in het buitenland een woning of bouwgrond
die volledig of gedeeltelijk door hem zelf in vruchtgebruik is
gegeven;

• Hij heeft in België of in het buitenland een woning of bouwgrond
die door hemzelf of een andere persoon volledig of gedeeltelijk in
erfpacht of opstal is gegeven;

• Hij is zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een
vennootschap waarin hij een zakelijk recht (volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond heeft
ingebracht.’

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen op de onroerende
bezitsvoorwaarde opgenomen. In de meeste gevallen gaat het om
tijdelijke uitzonderingen. We sommen de belangrijkste op.

1. Hij verwerft via erfenis of schenking:
- een woning volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;
- een woning, volledig of gedeeltelijk, waarop een recht van erfpacht
of opstal is gegeven;

2. Hij verwerft via erfenis of schenking een volledig of gedeeltelijk
recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning;

3. Hij verwerft via erfenis of schenking een bouwgrond, volledig of
gedeeltelijk, waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven;

4. Hij verwerft via erfenis, schenking of aankoop:
- een bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;
- een volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of
vruchtgebruik op een bouwgrond.

In de eerste drie gevallen moet de huurder een jaar na de
verwerving opnieuw aan de onroerende bezitsvoorwaarde voldoen.
Hij kan de verhuurder vragen om die termijn te verlengen. Daarvoor
moet hij gegronde redenen hebben. Als hij niet voldoet aan de
onroerende bezitsvoorwaarde na een jaar of na de verlengde
termijn, wordt de huurovereenkomst alsnog opgezegd

Controleren

De sociale huisvestingsmaatschappij kan het bezit van een
eigendom in binnenland nagaan door een bevraging te doen bij de
Belgische overheid. Voor bezit in het buitenland kan dit niet.

Daarom onderzocht onze raad van bestuur de mogelijkheden en
besliste:

‘In het kader van de eigendomsvoorwaarden in de Vlaamse Codex
Wonen geeft de kandidaat-huurder en de huurder de toestemming
‘onderzoek buitenlandse eigendom’ waarin uitdrukkelijk toelating
wordt gegeven om zijn/haar persoonsgegevens en die van zijn/haar
familieleden op te vragen en door te geven aan elke adviserende
en/of onderzoeksinstantie inzake vermogensonderzoek in binnen of
/buitenland – aangesteld door de GMH. De kandidaat-huurder die
weigert om deze toestemming te ondertekenen, wordt niet
ingeschreven. De huurder die weigert om de toestemming te
ondertekenen wordt opgeroepen in verzoening voor de bevoegde
vrederechter. De weigering om mee te werken aan het onderzoek
naar buitenlandse eigendom, kan aanleiding gegeven tot een
contractuele wanprestatie, die kan leiden tot de ontbinding van de
sociale huurovereenkomst.’

Raamcontract Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid sloot een raamovereenkomst af met een pool
van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek van
onroerende goederen in het buitenland. Als er een vermoeden is
dat een sociale huurder onroerende goederen in het buitenland
heeft, kan een sociale huisvestingsmaatschappij gebruik maken van
deze raamovereenkomst.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan er dan een opzeg
van de huurovereenkomst volgen of/en de sociale korting kan
worden teruggevorderd.

Stand van zake GMH

Een eerste brief alsook de rappel, om de verklaring op eer van geen
bezit in het buitenland binnen te brengen, werden verstuurd. De
responsgraad was zeer hoog. Meer dan 90% van de huurders
bracht het document terug binnen. Nu wordt een aangetekend
schrijven verstuurd aan de huurders die nog niet de ingevulde
verklaring op eer hebben binnengebracht.

Renovatie badkamers en keukens
In onze vorige nieuwsbrief informeerden we jullie al een eerste keer
over de
beslissing van onze Raad om over te gaan tot de renovatie van onze
oudste
badkamers en keukens.
Het plan is best wel ambitieus: tegen 2030 zouden de meeste
renovaties voltooid moeten zijn - kostprijs enkele MILJOENEN euro's!

Gestart met…

Op 24 mei zijn we gestart met de renovatie van 12 appartementen
in Kallo en 2
in Beveren. Bij deze renovatie worden 2 gelijkvloerse
appartementen grondig
gerenoveerd en 12 appartementen op de verdieping krijgen een
nieuwe
badkamer en keuken.
Omdat bij deze werken ook de leidingen in de badkamer en keuken
worden
vernieuwd, wordt ook de chape uitgeschoten. De totale duur van de
werken is
ongeveer 8 maand.
Nadien worden per groep appartementen die vrijkomen
gelijkaardige werken
opgestart.

En verder…

Er werd een architect aangesteld om onderzoek te doen naar de
deelrenovatie van badkamers bij woningen in Vrasene, Melsele en
Kruibeke.
Deze architect moet de verschillende mogelijkheden onderzoeken
om én deze
werken uit te voeren én het comfort tijdens bewoning zo goed als
mogelijk te
garanderen.

Van zodra de procedure in een verder stadium zit, zullen de
betrokken
huurders hierover geïnformeerd worden.

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Bel ons!
Je kan ons elke voormiddag bereiken tussen 9u30 en 12u op het
nummer 03/750.95.30.
In de namiddag zijn wij enkel voor dringende zaken bereikbaar.


