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Nieuw in Kruibeke
Huurders van de Cauterhoek en omwonenden, inwoners van Kruibeke en omstreken: de kogel is door de kerk! We hadden het nieuws

graag persoonlijk aan jou verteld tijdens een info-moment. Om welgekende redenen (we willen het woord zelfs niet meer uitspreken) kan dit

momenteel niet. We brengen je daarom op de hoogte via dit artikel in onze laatste nieuwsbrief van 2021. Lees verder op p2.

OPROEP

In 2022 wordt de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 100 jaar!

Zo een schitterende verjaardag willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en we willen dat zoveel mogelijk mensen

meegenieten van deze verjaardag. Daarom vernemen we graag van jou wat jouw suggesties zijn voor een tof feestje.

We sommen hieronder een aantal mogelijkheden op. Je mag meerdere suggesties aankruisen. Als jouw idee niet in het lijstje

staat mag je het er onderaan zeker bij schrijven. Als je kan, mag je dit strookje in onze bus in de Diederik Van Beverenlaan

droppen.

Als het niet lukt om tot bij ons te komen, mag je je voorstellen altijd mailen naar info@gmhbeveren.be of een smsje sturen naar

0484 44 54 64.

Tot slot willen we jullie vragen of jullie toffe foto’s hebben van een wijkfeestje – dat mag ook van heeeeel lang geleden zijn!

We scannen jouw foto in en het origineel wordt je terugbezorgd!

O Live bandje en mogelijkheid om te dansen

O DJ

O Foodtruck

O Frietkraam

O Fotobox

O Fototentoonstelling

O Straattheater

O Drankkraam

O Samen schlagers zingen

O Oliebollenkraam

O Volksspelen

O Springkastelen

O Kubb

O Jouw suggestie:



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.
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Beste bewoner

Beste lezer van deze nieuwsbrief

Terwijl we stilaan naar het jaareinde toe schuiven,

willen de raad van bestuur en de medewerkers van

de GMH u als eersten een zalig kerstfeest en een

prettige overgang naar het nieuwe jaar toewensen.

Net als u kijken we vol verwachting uit naar 2022. Het

wordt immers een feestjaar want uw GMH viert haar

100’ste verjaardag! Een eeuw oud, maar bruisend en

springlevend, vol plannen en nieuwe projecten!

Een jaar ook, waarin de GMH uitgedaagd wordt door

de Vlaamse Regering om zichzelf heruit te vinden in

een nieuwe vorm, de woonmaatschappij. Kruibeke en

Beveren slaan zoals van oudsher de handen in

elkaar, want … never change a winning team! Wat

goed werkt moet je niet veranderen!

Ondanks die nieuwe uitdaging willen we onze 100’ste

verjaardag niet ongemerkt laten voorbijgaan. U kan

ons helpen om van dit feestjaar een onvergetelijk jaar

te maken! Elders in deze nieuwsbrief vragen we naar

uw suggesties. Duik ook eens in een doos of album

met oude foto’s van wijkfeestjes of uitstap –

bijvoorbeeld met de wijkmeesters …

Ik kijk er naar uit!

Hou uzelf, uw familie en uw vrienden veilig … en tot

in 2022!

Ann Cools

Voorzitter GMH

Nieuw in Kruibeke (vervolg)

Trots!

Het ontwerp is goedgekeurd: in de wijk Cauterhoek in Kruibeke worden

binnenkort 52 nieuwe appartementen opgetrokken. In eerste instantie werd

het ontwerp door de gemeente Kruibeke afgekeurd. Na verder overleg met

de verschillende partijen kwamen we uiteindelijk tot een totaalontwerp waar

we erg trots op zijn. De beelden in deze nieuwsbrief tonen je hoe het project

er uit zal zien. Een primeur!

Duurzaam en doordacht

Voor de ontwerpers 3D-architecten waren het ecologische, het economische

en de sociale duurzaamheid de basis voor dit ontwerp.

Het nieuwe project in de Cauterhoek gaat voor zoveel mogelijk zonnewinst.

Dat wil zeggen dat de appartementen op zo’n manier georiënteerd worden

dat ze veel zonlicht vangen. Dat is een eenvoudige techniek om de

energiekosten voor de bewoners zo laag mogelijk te houden.

Je hoort of leest het overal: we moeten zorgvuldiger omgaan met water. In

het nieuwe project Cauterhoek krijgt het regenwater de kans om terug in de

grond te sijpelen. Het regenwater dat op de daken valt, wordt opgevangen in

regenputten. Het bouwproject is wat men noemt ‘waterneutraal’ of anders

gezegd: het bouwproject heeft geen impact op het milieu.

Fiets is koning!

De fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel en dat moedigen wij

aan. De ruime fietsenstalling zal plaats bieden aan een grote hoeveelheid

fietsen.

Voor wie?

Vooral alleenstaanden en éénoudergezinnen hebben het tegenwoordig erg

moeilijk om een betaalbare woonst te vinden. Daarom bouwen we vooral

appartementen met twee slaapkamers. De hoekappartementen hebben één

slaapkamer.

Drie appartementen werden ingericht voor personen met een fysieke

beperking (drempelvrij, draaicirkels, brede deuromkadering, inloopdouche).

Alle appartement zijn bereikbaar met de lift.

Onze huurders van Kruibeke, Rupelmonde en Bazel die momenteel te groot

(= onderbezet) wonen en graag naar een comfortabel appartement willen

verhuizen, krijgen voorrang. Zij maken immers een woning vrij voor een

groot gezin. Deze huurders ontvangen later een persoonlijke brief van de

GMH met een uitnodiging tot inschrijving.

Timing

Nog even geduld. De eerste spade wordt begin 2023 in de grond gestoken.

Gemiddeld duurt het bouwen van een complex van deze omvang ongeveer

anderhalf jaar. Pas als het bouwproject volledig is afgewerkt, worden de

appartementen toegewezen.
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Onderzoek naar

eigendomsvoorwaarden in het

buitenland

Fraude rond binnen- en buitenlands onroerend bezit bij sociale

huurders dient maximaal uitgesloten te worden. De

eigendomsvoorwaarden in de sociale huur zijn vastgelegd in de

Vlaamse Codex Wonen.

De GMH onderneemt actie

Elke huurder tekent bij het begin van de huurovereenkomst (of bij

de toetreding van een partner) een verklaring op eer waarin hij

verklaart geen eigendom in binnen- en buitenland te bezitten.

Voor onroerende goederen in België worden de

eigendomsvoorwaarden elk jaar opnieuw en voor elke zittende

huurder gecontroleerd via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid

(KSZ).

Voor onroerende goederen in het buitenland is deze controle niet

mogelijk omdat de FOD Financiën niet over de nodige gegevens

beschikt. Daarom schreef de GMH in mei 2021 al zijn huurders aan.

Elke huurder en zijn partner werden gevraagd opnieuw de

verklaring op eer te tekenen en aan te kruisen of ze al dan niet een

(gedeeltelijke) eigendom in het buitenland bezitten. Bij een positief

antwoord werd naar de wijze van verwerving gevraagd: kosteloos of

zelf aangekocht. De wijze van verwerving speelt, net zoals bij een

eigendom in België, een belangrijke rol in het gevolg dat aan het

dossier gegeven wordt.

Resultaat onderzoek

Bijna alle huurders bezorgden de verklaring op eer ingevuld terug

aan de GMH. Zes huurders deden dit niet. Zij worden opgeroepen

voor het vredegerecht.

In 13 dossiers werd op de verklaring ‘ja, ik heb een eigendom in het

buitenland’ aangekruist. Aan deze huurders werd gevraagd alle

beschikbare informatie aan te leveren over de aard van de

eigendom en de wijze van verwerving.

De aangeleverde informatie leverde volgende resultaten op:

• 2 dossiers werden geklasseerd, de huurders bleken niet in

strijd met de eigendomsvoorwaarden omschreven in de

Vlaamse Codex Wonen.

• 2 huurders bezitten een bouwgrond in het buitenland. Zij

dienen zich binnen de wettelijke termijn in orde te stellen

met de eigendomsvoorwaarden.

• 9 dossiers worden verder onderzocht. Hierbij kan de GMH

gebruik maken van de raamovereenkomst die de Vlaamse

Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) afsloot met een

pool van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het

onderzoek van onroerende goederen in het buitenland.

Afhankelijk van het resultaat van verder onderzoek zullen

deze huurders die niet in orde blijken met de

eigendomsvoorwaarden de opzeg krijgen en/of de sociale

korting moeten terugbetalen.

Van zakken naar containers
In andere gemeentes doen ze het al een tijdje… In 2022 zal ook

de gemeente Beveren overstappen van vuilniszakken naar

afvalcontainers voor restafval, het zogenaamde diftar-systeem.

Het diftar-systeem kadert in de visie ‘de vervuiler betaalt’. De

containers worden immers gewogen en wie meer afval heeft,

betaalt dus meer. Dat gebeurt aan de hand van een container die

voorzien is van een intelligente chip.

Timing

• Kallo en Doel zullen vanaf april 2022 de restafvalcontainer in

gebruik nemen

• Kieldrecht en Verrebroek in mei

• Vrasene en Haasdonk in juni

• Melsele in september

• Beveren in oktober

Alle info over diftar kan je ook raadplegen op de website van

Ibogem: https://www.ibogem.be/ophalingen/diftar-rest/

En verder…

We zien dat de meeste bewoners van appartementen kiezen voor

het kleine model. Een kleiner model kan je gemakkelijk meenemen

naar je appartement. De container sluit goed af dus geen

vervelende geurtjes meer!

En zoals altijd geldt hier ook: ‘wat je niet verbruikt, moet je niet

betalen’. Verminder dus de afvalberg. Hier zijn nog enkele tips:

• Kleef een ‘geen reclame-sticker’ op jouw brievenbus. Je kan

deze sticker gratis bekomen bij de gemeente. Zo krijg je

minder papier in de brievenbus.

• Drink kraantjeswater. Kraantjeswater in België is perfect

drinkbaar. Veel plastic flessen, vervoer én geld uitgespaard.

• Neem zelf een tas mee naar de winkel en vermijd zo plastic

zakjes. Vaak moet je voor een plastic zakje betalen. Dus je

spaart ook wat geld uit.

• Controleer de houdbaarheidsdatum van voedsel voor je iets

koopt. Houd deze datum ook in jouw koelkast goed in de

gaten.

• Kies grote verpakkingen. Sommige producten met een lange

houdbaarheidsdatum zoals pasta, rijst, zout … kan je in

grote verpakkingen kopen. Dat is minder verpakking en vaak

minder duur.

De GMH is bereikbaar
Wij werken zoveel mogelijk vanop een veilige afstand.

Onze medewerkers helpen je telefonisch of per e-mail verder.

Telefoon: 03 750 95 30 - van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u

Onderhoud en herstellingen: Kies 1

Dossier huurder, huurprijs, betalingen: Kies 2

Dossier kandidaat-huurder, inschrijving, wachttijd: Kies 3

Andere vraag: Kies 4

Per e-mail: algemeen: info@gmhbeveren.be

Onderhoud en herstellingen: onderhoud@gmhbeveren.be

Huurdersadministratie: ikhuur@gmhbeveren.be

Kandidaat-huurders: ikwilhuren@gmhbeveren.be

Koopwoningen: ikwilkopen@gmhbeveren.be

Goed om weten:

• Ook tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode blijft de GMH alle werkdagen

bereikbaar.

• Voor heel dringende technische zaken zijn we ook in de namiddag

telefonisch bereikbaar (dinsdag, donderdag en vrijdag van 14u tot

15u30).

• Rookmelders en CO-melders inwisselen kan elke dinsdag tussen 11u30

en 12u of na afspraak.

• Noodnummers: 112 voor ambulance en brandweer - 101 voor politie -
0800 65 065 voor gasreuk

• Problemen met je verwarming? Neem rechtstreeks contact op met de

aannemer die instaat voor het onderhoud en herstel van jouw centrale

verwarming.
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Feest in Kallo

Beperken van huurlasten
De huurprijsberekening 2022 viel onlangs in je brievenbus. Niet

alleen de huurprijzen maar ook de huurlasten worden elk jaar

opnieuw berekend. Hoe gebeurt dat nu precies? Wat is het

beleid van de GMH rond huurlasten? Hoe komen we aan die

cijfers? We geven je graag wat achtergrondinformatie.

Regels

De regels voor het aanrekenen van huurlasten zijn voor sociale huur

anders dan voor de private huur.

In de wetgeving* wordt duidelijk omschreven welke kosten ten laste

van de huurder vallen en welke voor de rekening van de

verhuurder zijn.

Een voorbeeld: de aanleg van de gemeenschappelijke groenzone

wordt door de verhuurder betaald, de onderhoudskost van deze

groenzone rekenen we door aan de bewoners.

* Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de

Vlaamse Codex Wonen – bijlage 27

Kosten beperkt houden

De berekening van de huurlasten is altijd gebaseerd op effectief

ontvangen facturen. In de boekhouding van de GMH wordt elke

factuur geboekt op de juiste woninggroep. De som van deze kosten

per woninggroep worden verdeeld over het aantal woningen en

gespreid over 12 maanden. De uitkomst van deze berekening is het

bedrag dat je terug vindt op je huurprijsberekening.

De GMH vindt het belangrijk het bedrag van de huurlasten zoveel

mogelijk beperkt te houden. Facturen worden kritisch bekeken en

het is onze taak om telkens opnieuw op zoek te gaan naar de

goedkoopste leverancier of aannemer. Volgens de wet op

overheidsopdrachten zijn we verplicht om de opdracht aan de

goedkoopste leverancier of aannemer te gunnen.

Bovendien gaat de GMH regelmatig in overleg met de huurders:

wat laten de bewoners uitvoeren en wat doen ze liever zelf?

Je merkt het, een goed beleid en het berekenen van huurlasten is

een hele klus, zeker als je ziet hoeveel verschillende kosten er zijn.

Soorten kosten die doorgerekend worden aan de bewoners

(afhankelijk van waar je woont):

• Premiekost voor “afstand van verhaal” in de

brandverzekering van de verhuurder

• Onderhoud centrale verwarming

• Ophalen huisvuil in afvalcontainers

• Aan de conciërge betaalde bezoldiging

• Onderhoud van de gemeenschappelijke groenzones

• Poetsen van de gemeenschappelijke delen (gebouw/ramen)

• Onderhoud, inspectie en gsm-abonnement liften

• Reinigen en ontstoppen septische putten, controleputten en

riolering

• Verbruik van elektriciteit en water in gemeenschappelijke

delen

• Nazicht noodverlichting

• Onderhoud brandblusapparaten in gemeenschappelijke

delen

• Onderhoud en controle ventilatiesystemen

• Onderhoud zonneboilers

• Onderhoud en controle drukverhoging op waterleiding

• Onderhoud en reinigen gaskachels

• Onderhoud brandmeldcentrale

In 2022

In de bijlage van je huurberekening 2022 vind je gedetailleerde

cijfers over de berekening van jouw huurlasten 2022. De berekening

is gebaseerd op facturen van de periode van 1/10/2020 tot en met

30/09/2021. Dit jaar is alles iets duurder door stijgende

energieprijzen en coronaperikelen.


