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Nieuwe gezichten in de wijk

In memoriam…
wijkmeester Rudi Mangé
Op 1 april 2009 werft de huisvestingsmaatschappij GMH een

wijkmeester aan: Rudi Mangé. Rudi staat in voor het nazicht van de

wijken. Hij is het aanspreekpunt voor de huurders van de GMH en

toezichters kunnen op hem rekenen voor het uitvoeren van allerlei

klusjes.

Negen jaar lang zet Rudi zich in. Hij kent vele huurders bij naam en

hij maakt graag een praatje met hen. Zijn meerwaarde voor de GMH

was niet te onderschatten.

In 2018 gaat Rudi met pensioen. Helaas wordt hij algauw hij ernstig

ziek. En in juli 2020 kregen we het droevige nieuws te horen:

wijkmeester Rudi had de strijd tegen zijn ziekte verloren.

Rudi was een fiere wijkmeester. Zijn werk voor de GMH betekende

veel voor hem. Ten dienste staan voor de maatschappij gaf hem

voldoening. Hij was een ruwe diamant die heel hard blonk. We

vergeten hem nooit.

De gemeente Beveren gaat samenwerken met de VZW Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen om te kijken welke noden er zijn in de

wijken, wat er goed gaat, wat kan verbeterd worden...

Ze starten in een wijk in Kallo om dit achteraf ook in ander wijken van Beveren toe te passen.

Momenteel zijn er twee medewerkers aan de slag: Stefaan en Nathalie. Je kunt ze meestal vinden in het clublokaaltje in de wijk.
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Beste bewoner,

Ondertussen leven we al meer dan een half jaar

gebukt onder de maatregelen die ons moeten

beschermen tegen de besmetting met een virus,

waarvan we niet weten wat het met ons lichaam

zal doen.

Door de Vlaamse overheid kreeg uw

huisvestingsmaatschappij regels opgelegd die

bepaalden onder welke omstandigheden er

verder kon gewerkt en vergaderd worden. Ook

onze aannemers kregen opdracht enkel de

dringende werken te verrichten. Daardoor moest

u soms wat langer op een werkman wachten.

Onze GMH-administratie daarentegen bleef

onafgebroken doorwerken – zij het met gesloten

deuren. Ook in de toekomst zal dat nog even zo

zijn. Wij blijven echter ter beschikking van onze

huurders. Omdat we u op een veilige manier

willen ontvangen, vragen we u om een afspraak

maken.

In dit nummer kan u lezen dat Rudi Mangé, een

van onze eerste wijkmeesters, overleden is. We

hadden hem wat meer gelukkige jaren

toegewenst, want Rudi was nog maar net met

pensioen. We zullen hem nooit vergeten.

Maar er gebeuren ook leuke dingen in de GMH:

bestuurslid David Van de Vijver is in het huwelijk

getreden, en medewerker Evelien Beeldens is in

blijde verwachting (de baby wordt in de komende

weken verwacht).

Wat de werkzaamheden van de GMH betreft: we

bouwden sociale koopwoningen aan de Koefering.

Deze waren in een mum van tijd verkocht. In

Kieldrecht, aan de Kastanjelaan, staan vanaf

vorige week ook sociale woningen te koop. De

werkzaamheden aan het Viergemeet (81 sociale

huurwoningen) vorderen gestaag en de laatste

loodjes voor de nieuwbouw van het project SABOT

worden gelegd.

Zoals u ziet, beste bewoner: we zijn behoedzaam

voor corona, maar we blijven actief! Het bestuur

wenst u hetzelfde toe!

Van harte

Ann Cools

voorzitter

Ann Cools

Voorzitter GMH

Renovatie van badkamers en
keukens
De GMH bestaat bijna 100 jaar… we bouwen en verhuren dus al gedurende een

lange periode woningen. Sommige van deze woningen werden gesloopt of

verkocht. Andere woningen worden nog steeds verhuurd en zijn ondertussen

voorzien van dakisolatie, dubbel glas,…

Vandaag gaan we een stapje verder en willen we een aantal keukens en badkamers

renoveren. Ook de aan- en afvoerleidingen zijn in sommige woningen aan

vervanging toe: vloeren zullen hier en daar moeten opengebroken worden.

Je kan het al denken: het is een hele puzzel. Een keuken of een badkamer

vernieuwen terwijl de woning nog wordt bewoond is geen gemakkelijke opdracht.

Zowel de timing, de financiering als de praktische uitwerking moeten goed gepland

worden.

In een eerste fase start de GMH in het najaar met een aantal leegstaande

appartementen in Kallo en in Beveren (Gaverland). Op deze manier halen we

kinderziektes er uit en bekijken we of deze werken ook mét bewoning mogelijk zijn.

Een hele uitdaging, maar we houden je via deze nieuwsbrief op de hoogte!

Veel ouderen nemen vanwege hun verhoogd risico liever geen onnodig risico’s. Ze

blijven vooral thuis en ontmoeten weinig mensen. Daardoor kunnen zij zich in deze

tijd eenzaam voelen. Des te belangrijker om contact te houden – op veilige afstand

of online.

Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we

samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.

Een helpende hand bieden

Sommige ouderen hebben geen mensen in hun omgeving om op terug te vallen. Je

kunt op allerlei manieren mensen ondersteunen. Bijvoorbeeld door eens een

boodschap te doen. Of een keer te chauffeuren als ze het openbaar vervoer willen

mijden. Als jij diegene bent die liever binnen blijft: aarzel niet iemand in je omgeving

te vragen. Mensen helpen doorgaans graag een handje.

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: 03 750 15 15

Gemeente Kruibeke: 03 74 02 19

Gemeente Temse: 03 710 13 75

Stad Sint-Niklaas: 03 760 92 71

Corona- en hulplijnen
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Rookmelders
Graag willen we het belang van je rookmelders nog eens

benadrukken.

In augustus vond een kleine keukenbrand plaats in de

appartementen van de GMH in de Bijlstraat. Dankzij de rookmelder

in het appartement kon veel erger voorkomen worden. Eén

bewoner had een lichte rookintoxicatie en de materiele schade bleef

eerder beperkt.

Hieronder geven we nog enkele belangrijke richtlijnen mee:

De rookmelder en/of Co-melder in je woning is zeer belangrijk:

• Test regelmatig de werking door op de testknop te drukken

• Hou de rookmelder en/of Co-melder stofvrij (regelmatig

stofzuigen)

• Schilder de melders nooit mee

• Is je rookmelder of Co-melder kapot of heeft de batterij het

begeven? Je kan in het kantoor van de GMH een nieuwe

afhalen: elke dinsdag tussen 11u00 en 12u00, of op

afspraak.

Wat je zelf kan doen in geval het toch brandt:

• Bel de hulpdiensten: 112. Dit nummer is gratis. Je kan zowel

met een vast toestel als met een gsm oproepen. Het kan

soms even duren vooraleer je een beltoon hoort, blijf dus

zeker aan de lijn!

Vermeld zo duidelijk mogelijk:

• Wie er belt

• Wat er aan de hand is: in welk lokaal en/of op welke

verdieping het brandt, het vermoedelijke aantal slachtoffers

en hun toestand, de kans op ontploffingsgevaar …

• Waar het gebeurt: het volledig adres, herkenningspunt(en)

in de omgeving, speciale ingang …

Terugbetaling
onroerende voorheffing.
De regels

Een gezin met minstens 2 kinderen ten laste of met een inwonende

persoon met een handicap krijgt een sociale korting, verrekend in

de huurprijs.

Anderzijds moet de GMH minder onroerende voorheffing betalen

voor de woning waarin een gezin woont met minstens 2 kinderen

ten laste of wanneer er een persoon met een handicap inwoont.

Als blijkt dat de vermindering onroerende voorheffing voor deze

woning groter is dan de sociale korting die het gezin heeft

gekregen, dan wordt het verschil aan de huurder uitbetaald. Als de

vermindering onroerende voorheffing kleiner is dan de sociale

korting die het gezin heeft gekregen, wordt er niets uitbetaald.

Elk jaar

Elk jaar, en meestal in december, bereken we hoeveel de

vermindering onroerende voorheffing is én hoeveel de sociale

korting is in dat jaar.

Als er nog een overschot is, betalen we dat bedrag binnen de 2

maand terug.

Als er geen overschot is, betalen we uiteraard niets terug. Als je dus

geen terugbetaling onroerende voorheffing ontvangt (je krijgt

hiervan ook geen melding of brief), betekent dit dus dat je sociale

korting hoger was dan de terugbetaling onroerende voorheffing.

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 want we gaan er verder mee aan de

slag.

Binnenkort valt dit invulkaartje in je bus.

Foto's Kristof Pieters
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Los deze woordzoeker op en win een mooie prijs
Stuur je antwoord naar nieuwsbrief@gmhbeveren.be

We geven jullie graag nog de oplossing van de vorige rebus.

"Tussen kop en staart zit de beste vis".

Eric Audenaert uit Vrasene stuurde het juiste antwoord door en werd als winnaar uitgeloot.

Proficiat Eric, je wint een cadeaubon!

Wist je dat je…
soms recht hebt op een huurprijsherziening?

We berekenen je huur op 1 januari. Deze huurprijs geldt voor het

hele jaar.

Je kan echter je huurprijs tijdens het jaar laten aanpassen wanneer:

- je inkomen daalt. Je inkomen moet minstens met 20% gedaald zijn,

en dit 3 maanden na elkaar.

- je op pensioen gaat. Hier moet je niet aantonen dat het huidig

inkomen 20% lager ligt.

- je gezinssamenstelling verandert. Dus bij overlijden, verhuis, of

wanneer er personen komen bijwonen.

Deze herziening geldt dan tot het einde van het jaar. Op 1 januari

berekenen we je huurprijs opnieuw.

Let wel, je moet dit aantonen met voldoende stavingstukken!

Van zodra we deze stavingstukken krijgen, kunnen we een nieuwe

huurprijs berekenen voor de volgende maand.

We kunnen niet teruggaan in de tijd, dus het is heel belangrijk dat de

gegevens zo snel mogelijk bij ons geraken.

Soms zal de GMH de huurprijs tijdens het jaar aanpassen. Dit kan

enkel als de marktwaarde met minimaal 10 % gestegen is, als gevolg

van werkzaamheden aan de woning.

Voor meer informatie kan je steeds terug bij het verhuurteam van de

GMH.

Nieuw project -
verwelkoming nieuwe
toezichter
Eind 2019 is het nieuwbouwproject gelegen in de Daalstraat/Sint-

Jorisstraat te Bazel in verhuring gegaan. Het gaat over 12

appartementen verdeeld over 3 bouwlagen, 2 verdiepingen,

bereikbaar via een trap(passerelle) en lift. Op het gelijkvloers en de

eerste verdieping zijn er zowel 1 als 2-slaapkamerappartementen.

Huurders op de tweede verdieping hebben 2 slaapkamers. De

badkamers zijn uitgerust met douches. Verder is er een overdekte

afgesloten fietsenberging en een lokaal voor afvalcontainers voorzien.

Achteraan het appartementencomplex is

er een private parking met 12

staanplaatsen.

Bij verhuren van een nieuwbouwcomplex

wordt door de GMH een toezichter

aangesteld. We zijn blij te kunnen

vertellen dat vanaf 1 oktober 2020

huurder Lyssens Benny deze taak officieel

op zich neemt. Een toezichter is het

eerste aanspreekpunt voor kleine

problemen. Er is geen contract met ons

maar er zijn wel duidelijke afspraken. De

GMH werkt intussen samen met 34

waardevolle toezichters.

Wij wensen meneer Lyssens alle succes.


