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HUURDERS | Heb je een vraag over je huurprijs, wijzigt je gezinssituatie, wil je verhuizen,... 
huur@shmdenderstreek.be
TECHNISCHE PROBLEMEN | Wil je een technisch probleem melden? 
een probleem met verwarming, warmwaterboiler of sanitaire installaties, de regenwaterpom-
pen en ventilatiesystemen? Contacteer rechtstreeks COFELY : 

053 77 26 51 of socialewoningen.gent.cofely.be@engie.com
Voor andere problemen: technischedienst@shmdenderstreek.be
INSCHRIJVEN  |  Wil je inschrijven op de wachtlijst voor een huurwoning: 
inschrijvingen@shmdenderstreek.be
KOPEN, LENEN  | Wil je informatie over een sociale woning kopen of een sociale lening, 
wil je inschrijven voor een sociale koopwoning: 
koop@shmdenderstreek.be

SHM Denderstreek contacteren

053 77 15 18, elke werkdag van 8u tot 12u. w w w. s h m - d e n d e r s t r e e k . b e

Aan het 
woord

Beste bewoner, geachte lezer,

we kregen heel wat positieve reacties op de eer-
ste editie van ons bewoners magazine. Hopelijk 
wordt deze tweede editie evenzeer gesmaakt.

Ondertussen zijn we als sociale huisvestings-
maatschappij volop bezig met de optil zijnde 
veranderingen in onze sector. Tegen 1 januari 
2023 moeten sociale verhuurkantoren en soci-
ale huisvestingsmaatschappijen één woonac-
tor vormen met maar één speler per gemeente: 
de woonmaatschappij. Door te werken met één 
woonmaatschappij per gebied wil de Vlaam-
se Regering voordelen creëren voor de socia-
le huurders, kopers, de woonorganisaties en de 
steden en gemeenten. Aan zet zijn de steden en 
gemeenten die keuzes moeten maken: welke 
woonmaatschappij zal in de toekomst het best 
hoofd kunnen bieden aan de woonnood binnen 
hun stad of gemeente. SHM Denderstreek staat 
klaar om samen met de andere SHM’s en SVK’s, 
de steden en gemeenten, een sterke woonmaat-
schappij te vormen. SHM Denderstreek zal blij-
ven inzetten om mensen met een bescheiden 
inkomen betaalbare,kwalitatieve en duurzame 
woonoplossingen aan te reiken.
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Maar we willen u geruststellen: de woonmaat-
schappij zal geen invloed hebben op uw woon-
situatie. U hoeft u hierover dus geen zorgen te 
maken.

Ik wens u alvast veel leesplezier.

Vriendelijke groeten,

Eddy De Vlieger
Algemeen directeur
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Wonen in de stad heeft veel voordelen, zeker voor wie geen auto heeft of wil want 
alles wat je nodig hebt, vind je op wandelafstand. Om sociaal wonen ook in het 
centrum mogelijk te maken, onderzoekt SHM Denderstreek regelmatig de moge-
lijkheden om leegstaande gebouwen te herbestemmen en te transformeren tot 
woongelegenheid. Zo rondde 
SHM Denderstreek recent de verbouwing af 
van de oude kantoorgebouwen van 
de Christelijk Mutualiteit in Aalst, voortaan 
een prachtige plek om te wonen.

w w w. s h m - d e n d e r s t r e e k . b e

In de Sint Jorisstraat in Aalst, aan de Hop-
markt,  stond het kantoorgebouw van de 
CM al jaren leeg nadat taverne “’t Groen 
Kruis” in 2007 zijn deuren sloot. Na  de no-
dige voorstudies, ontwerpen en aanvraag 
van vergunningen kon er in 2015 eindelijk 
gestart worden met dit woonproject in het 
hart van de Carnavalsstad. 

IN DE KIJKER
Woonproject Sint Jorisstraat Aalst

Sociaal wonen in Aalst
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Kantoorgebouw wordt woonproject

© A. Schollaert



Het kantoorgebouw bestond vooraan uit 
zes verdiepingen en uit twee niveaus in de 
achterliggende gebouwen. Het gebouw 
werd volledig gestript en gerenoveerd tot 
36 sociale appartementen. Vooraan zijn er 
19 prachtige koopappartementen die uit-
kijken over de Hopmarkt en achteraan met 
zicht op de groene binnentuinen, liggen 17 
huurappartementen.  Links en rechts van de 
brede doorgang naar de binnenplaats zijn 
twee commerciële ruimtes. Een kinderwinkel 
en koffiebar namen er ondertussen hun in-
trek. De nodige ondergrondse parkeerplaat-
sen, openruimte en een grote fietsenstalling 
werden eveneens voorzien.  De groene open-
ruimte werd bovendien ingericht als speel-
pleintje met zitbanken.

Sint Jorisstraat - Aalst

Wil je concrete informatie over jouw 
mogelijkheden om te kopen en te 
lenen dan kan je mailen naar 
koop@shmdenderstreek.be. 

www.shm-denderstreek.be/kopen

TE KOOP

Een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan 
de historiek van het pand nl. wonen in Aalst 
voor iedereen toegankelijk maken. Het staat 
buiten kijf dat de restauratie en herbestem-
ming van het oorspronkelijke gebouw een 
meerwaarde zijn voor de binnenstad van 
Aalst. De teller van kandidaat-huurders 
in Aalst stond eind 2020 op 3.607! De ge-
middelde wachttijd loopt er op tot 6 jaar(!) 
en  toont aan hoe groot de woonnood is in 
de stad van Priester Daens. Met meer dan 
1600 alleenstaanden en bijna 600 koppels 
ingeschreven voor een woonst, waren de ap-
partementen aan de Hopmarkt meer dan 
welkom.

Ondertussen namen de eerste bewoners hun 
intrek in hun nieuwe thuis in hartje Aalst. 
Onder de huurders vooral alleenstaanden 
en een aantal gepensioneerde koppels die 
voortaan van hun pensioen genieten in een 
onderhoudsvriendelijk appartement en op 
wandelafstand van alle voorzieningen. De 
eerste kopers zullen vermoedelijk het einde-
jaar vieren in hun nieuwe stek in de Sint-Jo-
risstraat. 
Samen met alle nieuwe bewoners zal naar 
de toekomst toe een nieuwe naam gezocht 
worden voor de residentie die fier uitkijkt 
over de Hopmarkt.  Jullie lezen er vast over in 
een volgende editie van “Denderend wonen” 

Alle huurappartementen zijn 
ondertussen verhuurd. 
Er zijn nog appartementen te koop.

Woonnood in Aalst

Eerste bewoners



SHM 
Denderstreek 
renoveert volop!
Grote energetische renovaties 
voor heel wat woningen.

De Vlaamse Regering wil dat uiterlijk in 2050 bestaande woningen een gelijk-
waardig of vergelijkbaar EPC-score behalen als nieuwbouwwoningen! Maar 
bij SHM Denderstreek willen we niet zo lang wachten en wordt er volop ge-
renoveerd! Hiervoor werken we samen met een energieconsultant. 

Energiekosten nemen een flinke hap uit het 
budget en dat is voor huurders niet anders! 
Hoe energiezuiniger de woning, hoe beter!  
SHM Denderstreek heeft een groot patri-
monium van meer dan 2260 huurwoningen 
en -appartementen. Verschillende buurten 
ondergingen de voorbije maanden al een 
grondige renovatie om zo energiezuiniger 
te worden. Het is een hele planning om al 
die renovatieprojecten vlot te laten verlo-
pen. Naast deze grote renovatieprojecten 
gebeuren er ook heel wat individuele aan-
passingen waar nodig. Zo renoveren we de 
elektrische installatie op het moment dat 
een badkamer of keuken moet vervangen 
worden. Ondertussen beschikken verschil-
lende  woningen over een nieuwe elektri-
sche installatie.
Ondanks de impact van de coronacrisis 
waardoor werken in bewoonde woningen 
een tijdje stil lagen, zitten we op schema. 

SHM Denderstreek zal blijven investeren 
in renovaties om dat die belangrijk zijn 
voor onze huurders die zo meer woon-
comfort en een lagere energiefactuur 
krijgen.

Bij meer dan 600 woningen worden de 
spouwmuren geïsoleerd. Eén van de 
grootste na-isolatieprojecten!

Bij een 200-tal woningen in Erpe-Me-
re, Burst, Lede en Moerbeke wordt het 
buitenschrijnwerk vernieuwd. Nieuwe 
ramen met hoogrendementsbeglazing, 
poorten en buitendeuren moeten zor-
gen voor een betere isolatie. 

Daarom worden ook bij meer dan 110 
woningen in verschillende gemeenten 
de daken geïsoleerd, gerenoveerd. 

En op 168 adressen werd de CV-ketel 
vervangen door een hoogrendements-
ketel. 
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VERKOCHT!
Welkom in de 
Naaldekensweg in 
Lede

BEKEND 
IN DE BUURT



NADINE

Nadine woont sinds 2019 in de Naaldekensweg 
in Lede samen met haar man en tweelingdoch-
ters van 13 jaar. Als ik op die bewolkte namid-
dag bij haar thuis aanbel om te praten over haar 
huis, de buurt en hoe ze de weg naar SHM Den-
derstreek vond om een huis te kopen,  doet een 
stralende dame (en dat lag niet alleen aan haar 
prachtige gele outfit) de deur open en nodigt me 
uit om binnen te komen. Het begin van een hele 
fijne babbel!

Nadine en haar man huurden al een paar jaar 
een duplexappartement niet ver van waar ze nu 
wonen. Niet echt handig met een vrolijke twee-
ling die wel wat meer ruimte om te ravotten kon 
gebruiken. Op een ochtend spreekt ze haar buur-
man aan. Ze zegt dat zij en haar man de knoop 
hebben doorgehakt en dat ze opzoek gaan naar 
een huis om te kopen. De buurman, goed op de 
hoogte van het reilen en zeilen in de buurt, vertelt 
haar dat aan de andere kant van de spoorweg er 
weldra zal gestart worden met het bouwen van 
een nieuwe woonwijk. “Van Denderstreek” zegt 
hij, “en die verkopen sociale woningen”. Nadine 
kende het niet, sociale koopwoningen. Diezelfde 
dag nog zoekt ze op hoe dat zit en wat “Dender-
streek” is. Ze had al vaker rond gekeken naar wo-
ningen te koop maar zonder resultaat. Ze komt 
op de website van SHM Denderstreek en vindt 
daar de informatie over het project waar de 
buurman naar verwees. Als haar man die avond 
thuiskomt, overspoelt ze hem met alles wat ze 
ondertussen is te weten gekomen. 

Veel mensen kennen het systeem van sociale huurwoningen en -appartementen maar 
weinigen weten dat je ook een sociale woning kan kopen (met een sociale lening). 
Hoog tijd dus om een aantal kopers aan het woord te laten over hoe en waarom ze een 
woning kochten en hoe ze daar na 2 jaar op terugblikken. Op naar Lede!

Meer nog, ze heeft zelfs al een afspraak gemaakt 
met Katrien die bij SHM Denderstreek verant-
woordelijk is voor de koopwoningen. En dus weet 
ze ook al welke documenten ze nodig hebben 
voor hun dossier! ’s Anderdaags, jawel de dag na 
het gesprek met de buurman, zitten haar man 
en zij aan tafel met Katrien. Na het controleren 
van hun dossier blijkt al snel dat ze zeker in aan-
merking kunnen komen om een woning te ko-
pen. Ze is ongelooflijk blij en kan het niet geloven. 
“Kan dat echt in die nieuwe wijk dan?” vraagt ze 
waarschijnlijk wel 100 keer. Katrien bevestigt 
het. “Dat zal zeker lukken. We hebben daar 20 
koopwoningen en jullie staan nu ingeschreven 
op de 29ste plaatst”. “Hoe kan dat dan? Dan zijn 
er toch minder woningen dan kandidaten?” zegt 
Nadine. “Klopt maar niet iedereen die ingeschre-
ven is, zal ook één van die 20 woningen kopen. 
Sommige mensen vinden de locatie niet goed, of 
het huis niet groot genoeg of soms is de aankoop 
ook boven budget. In elk geval, er vallen altijd 
kandidaten af, ”verduidelijkt Katrien.
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“Ik geloof” zegt Nadine “dat ik Katrien vanaf dan 
elke maand heb gebeld” en ze schaterlacht. 
Ik vroeg haar of ze heeft getwijfeld om een huis 
te kopen. “Nee” zegt ze, “niet over het kopen van 
het huis, wel over welk huis. En vooral omdat we 
enkel op papier een schets hadden gezien en dus 
geen idee hadden hoe alles er zou gaan uit zien”. 
En ze bekent dat ze toch af en toe eens ging pie-
pen toen de wijk in opbouw was, zo kreeg ze toch 
al een beetje een beeld. Ze wilde ook heel graag 
een huis met 4 slaapkamers en met een garage. 
En dat zorgde toch voor extra spanning want 
op de 20 woningen waren er maar 2 die hieraan 
voldeden. Ze probeerde alvast te wennen aan 
het idee dat het mogelijk ook eentje met 3 slaap-
kamers kon worden.
Als ze ongeveer een jaar later het bericht krijgt 
dat ze kunnen gaan kijken en nadien ook de be-
vestiging krijgt dat ze er één kunnen kopen, is ze 
dolgelukkig. Wanneer ze op de afspraak bij 
Katrien, voor de aankoop van een woning, bin-
nenkomt en ze hoort dat ze “haar woning” (die 
met 4 slaapkamers en garage jawel!) kunnen 
kopen, is ze helemaal verrast. Er is geen tijd om 
te twijfelen. “En dat is maar best” zegt ze “want 
dan had ik misschien toch iets kleiner gekocht en 
spijt gehad”.

Nu de aankoop rond was, moest er nog één hin-
dernis genomen worden: zorgen dat hun thuis zo 
snel mogelijk vloeren en keuken had aangezien 
de koopwoningen, op een basisbadkamer na, 
casco worden verkocht (geen vloeren, geen deu-
ren, geen keuken). Maar goed voorbereid als ze 
waren, hadden haar man en zij de nodige afme-
tingen al genoteerd. Zodra ze de sleutel hadden, 
kon de plaatsing van de vloeren en keuken ge-
beuren, de deuren volgden later. 

Ik vraag haar of ze nog steeds blij is met haar 
keuze en of ze graag in deze buurt woont. Breed 
glimlachend zegt ze dat ze heel tevreden is met 
hun huis. Ze wonen in een fijne buurt, de buren 
kennen mekaar, zeggen vriendelijk gedag, de 
kinderen kunnen op straat spelen en ze woont 
ook heel graag in Lede. Omdat ze zelf zo blij is 
met haar keuze vertelt ze ook aan heel veel vrien-
den en collega’s dat ze er moeten aan denken 
om via de sociale huisvestingsmaatschappij een 
woning te kopen. “Zo kan ik ook mensen de goeie 
tip geven die ik van die buurman kreeg”.

KIMBERLY

Ik bel aan bij Kimbely op de laatste schooldag 
en word er vrolijk begroet door haar lieve hond.
In augustus 2019 kwam Kimberly in de wijk 
wonen samen met haar zoon, twee dochters, de 
hond en de kat.  Een droom die uitkwam zo zegt 
ze zelf. 
“Ik wou heel graag een eigen huis, voor mezelf 
en mijn kinderen” vertelt ze. “Het is een goeie in-
vestering maar vooral een zekerheid voor de toe-
komst en een geruststelling om in je eigen huis te 
wonen.” 
Ik vraag haar vanwaar ze het kende, een soci-
ale woning kopen met een sociale lening. “Een 
oud-collega van mij kocht enkele jaren terug een 
woning via Denderstreek. En ze vertelde daar 
vaak over met veel enthousiasme. Dus toen ik op 
een punt kwam dat ik een nieuwe woonst moest 
zoeken, ben ik me gaan informeren”. Ze schreef 
zich in bij SHM Denderstreek. Toen het project 
Naaldekensweg-Kluisberg concreter werd, was 
ze zeer geïnteresseerd. Een afspraak bij de dienst 
“Koop” bevestigde dat ze zeker in aanmerking 
kwam en dat de kans dat ze een woning zou kun-
nen kopen in het nieuwe project groot was, ook al 
stond ze als 22ste op de wachtlijst voor één van 
de 20 koopwoningen.  “Ik twijfelde geen minuut 
toen ik de kans kreeg.  

Bovendien kon ik niet alleen de woning via SHM 
Denderstreek kopen, ik kon ook mijn lening via 
de maatschappij afsluiten. Een enorm voordeel 
want zo kan je toch iets meer lenen dan bij een 
bank. En daardoor wordt het voor vele mensen 
wel mogelijk om iets te kopen.” Er waren nog 
meer voordelen zei Kimberly. Ze legt uit dat je 
goed begeleid wordt bij de opmaak van je dos-
sier, bij de aankoop. “Je krijgt een duidelijke uit-
leg,  je betaalt ook een correcte prijs voor je wo-
ning. Er spelen geen commerciële belangen, niet 
bij de aankoop van de woning, niet bij het afslui-
ten van de lening.



“Het feit dat je er op één of andere manier toch 
niet alleen voorstaat bij vragen, ook na de aan-
koop, stelde me ook gerust. Je kan altijd terecht 
bij SHM Denderstreek, bij Katrien van de dienst 
Koop of bij Frank van de technische dienst. Ie-
dereen is zeer behulpzaam, geen vraag is teveel”. 
Of er ook nadelen zijn vraag ik haar. “Nee, hoe-
wel sommigen zeggen dat het nadeel is dat je 
toch niet zomaar met je eigen woning kan doen 
wat je wil (je kan ze niet verhuren bijvoorbeeld).” 
Maar zij vindt dat vooral heel logisch, “je hebt 
zoveel voordelen bij het aankopen en lenen via 
een sociale huisvestingsmaatschappij dat ik 
het maar normaal vind dat daar iets tegenover 
staat. Ik was dolgelukkig toen ik mijn eigen huis 
kon kopen!”, zegt ze.

De vraag of ze zich thuis voelt in haar nieuwe 
huis is een beetje overbodig. “En of, we werden 
direct welkom geheten in de buurt. Iedereen was 
heel erg vriendelijk. Samen met de kindjes heb ik 
alle materialen voor de binnenafwerking geko-
zen: de vloeren , de deuren, de keuken,... Alles is 
helemaal in onze stijl ingericht. Sommige werken 
heb ik zelf gedaan, vrienden kwamen helpen en 
hier en daar een goede stielman. Zo is ons huis 
een echte thuis, waar we heel erg trots op zijn. We 
voelen ons hier echt goed. En als kers op de taart: 
we hebben de liefste buren die je je kan wensen.”

BEN

Jong, alleen en zelf een huis kopen!? Dat kan in-
derdaad!  Ik laat het Ben zelf vertellen. Hij woont 
sinds anderhalf jaar in zijn nieuwe huis in de ge-
meente waar hij als kind opgroeide en school 
liep.
Op de vraag waarom hij wou kopen, verwijst hij 
naar zijn moeder. “Zij schreef me heel snel in. Ik 
woonde nog thuis. Ze had mijn zus Charlotte (die 
vlakbij ook een woning kocht) ook al ingeschre-
ven” steekt Ben van wal. “Niet dat ik persé direct 
thuis weg wou. Maar mijn moeder zei dat ik dan 
tenminste de keuze had. En direct kopen zou in-
teressanter zijn dan huren”. Toen het project aan 
de Naaldekensweg door problemen met de aan-
nemer vertraging op liep, kwam dat Ben eigen-
lijk goed uit. Hij woonde thuis, werkte en kon dus 
wel wat sparen. Hij had ook geen tijdsdruk om te 
verhuizen. Toen de huizen eindelijk klaar waren 
kreeg Ben, die 11de op de wachtlijst stond, een 
uitnodiging om de huizen die te koop waren te 
bekijken. “Ik twijfelde toch wel even want ik was 
alleen, woonde comfortabel thuis  en was ook 
vrij jong”. Maar hij had wel een voorkeur welk 
type woning hij wou. “Een halfopen bebouwing, 

een zuidelijk georiënteerde tuin en bij voorkeur 
3 slaapkamers. Mijn ouders wonen ook in een 
halfopen bebouwing en het feit dat je van de tuin 
niet door je huis moet met tuinafval is zeer prak-
tisch.” Er waren 4 van de 20 woningen die dus in 
aanmerking kwamen. En toen het zijn beurt was 
om te kiezen, bleven er nog twee over. “Ik had 
niet gekocht, mocht er geen halfopen bebouwing 
meer over zijn geweest. Dan had ik wel gewacht.”

Hij ziet vooral voordelen in het kopen van een so-
ciale woning met een sociale lening. “Je notaris-
kosten zijn lager, je kan meer ontlenen en je kon 
zelf bijlenen om de inrichting te betalen. Je moet 
dat uiteraard wel kunnen afbetalen maar het 
maakt toch wel een verschil.” Ook het feit dat je 
vooraf alle woningen kon bezichtigen en je voor-
keur kon aanduiden vond hij zeer handig. “Door-
dat je natuurlijk één van de vele koopwoningen 
van een maatschappij koopt, is het soms wel zo 
dat als er achteraf nog  iets moet afgewerkt wor-
den dat niet altijd even snel wordt opgevolgd. 
Maar de contacten met de aannemer waren zeer 
goed en die reageerde ook altijd onmiddellijk.” 
Integenstelling tot de meeste andere kopers zat 
Ben niet met een tijdsdruk voor de afwerking 
van zijn woning. “Ik was vooral heel blij dat ik 
de binnenafwerking zelf kon kiezen. Dat is toch 
heel persoonlijk en het gaat tenslotte om je ei-
gen huis.” Uiteindelijk ging het allemaal vrij goed 
vooruit.
Ben is blij met zijn huis, in een doodlopende 
straat en in zijn geboortedorp. “Lede ligt centraal 
en je hebt er alle voorzieningen, heel praktisch”. 
Hij kende ook al mensen die in de wijk woonden. 
“Ik voel me hier dus absoluut thuis en woon hier 
graag.” Als afsluiter zegt hij lachend: “Mijn moe-
der zegt soms dat ik toch wel iets meer bij haar 
langs mag komen.”



Hoe werkt een Sociaal Verhuurkantoor (SVK)?

Het SVK huurt betaalbare en kwalitatieve panden van private eigenaars en verhuurt 
deze panden aan een sociale doelgroep voor een beperkte periode. In de regio van 
Zuid-Oost-Vlaanderen beschikt het SVK over een ruim portfolio van 700 woningen.

Een woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor, hoe gaat het in zijn werk?

Mensen die op basis van hun inkomen of situatie moeilijkheden ondervinden bij het huren van 
een woning, kunnen terecht bij het SVK. Zij bekijken uw situatie, waarna u zich kan inschrijven. 
U komt terecht op het wachtregister dat op basis van een puntensysteem woningen toewijst 
aan mensen met de hoogste woonnood. 

Contacteer het SVK via inschrijvingen@svkzovl.be of 053 39 40 70. 
Inschrijven kan ook via het Sociaal Huis van uw gemeente of stad.

AAN HET 
WOORD



Verhuur gerust 

Sven Cornelis (SC) is 
prospectieverantwoordelijke 
bij het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen.

Welke type woningen komen in 
aanmerking?

SC: Zowel individuele woningen als ap-
partementen, en dat met één of meer-
dere slaapkamers. De woningen moet-
en voldoen aan de kwaliteitsvereisten 
van de Vlaamse Codex Wonen en de 
kwaliteitsvereisten van het SVK. 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een verhuur via het SVK?

SC: Verhuurders krijgen een huurovereenkomst van minstens 9 jaar en gegarandeerde huur-
betaling. Daarnaast genieten ze van kosteloze administratie, de coördinatie van het onder-
houd van de woning, renovatie- en energiepremies en fiscale voordelen. Er is een verlaagd 
btw-tarief van 12 i.p.v. 21% bij nieuwbouw (minstens 15 jaar verhuur aan het SVK). Bij af-
braak en heropbouw kan in bepaalde gevallen een btw-tarief van 6% van toepassing zijn en 
dat t.e.m. 31 december 2022. Bij de aankoop van een bestaande woning en een verhuur via 
het SVK geldt 7% registratierechten i.p.v. 10% (retroactief tot 3 jaar na aankoop recupereer-
baar).

Contacteer Sven Cornelis via info@verhuurgerust.be of 053 39 40 70. 
Meer informatie via www.verhuurgerust.be
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In april 2021 startte ILvA in Erpe-Mere, Herzele, Geraardsbergen, Lede, Zottegem en 
Sint-Lievens-Houtem met het invoeren van het systeem van gewogen huisvuilophaling, 
in grijze containers. In juni volgden Denderleeuw, Haaltert en Ninove. Aalst sluit de rij in 
oktober 2021. 

Gewogen diftar: 
het nieuwe 
systeem 
van 
afvalophaling

De afvalberg is groot en de verwerking er-
van is erg duur. De afgelopen 10 jaar heeft 
ILvA het afvaltarief niet aangepast, terwijl 
de kostprijs voor de afvalverwerking in die 
periode fors is gestegen. Goede sorteerders 
werden steeds minder beloond en daar-
om koos ILvA voor de invoering van “diftar”, 
waarbij je betaalt per kilogram restfractie 
en GFT, en niet voor een algemene prijs-
verhoging, waarbij de zakken en stickers 
voor iedereen duurder zouden worden. Met 
diftar betaalt de vervuiler rechtstreeks: wie 
minder afval heeft en goed sorteert, betaalt 
dus minder dan wie die inspanning niet 
levert. 

 TIPS VOOR AFVAL SORTEREN

De cijfers uit Oosterzele, waar ILvA dit sys-
teem voor de inzameling van de restfractie 
al toepast, bewijzen dat deze inzamelme-
thode aanzet tot afval vermijden en beter 
sorteren: de hoeveelheid restfractie daalde 
er van 127 naar 94,6 kg per inwoner. 

KOSTEN Vaste 
aanbiedkost

Prijs 
per kg

GFT
40 L - 0.125€

0.085€/kg
140 L - 0.125€

Rest-
fractie

40 L - 0.25€

0.25€/kg140 L - 0.25€

240 L - 0.50€



SHM Denderstreek heeft over het nieuwe 
ophaalsysteem ook verschillende overleg-
momenten gehad met ILvA. Temeer om-
dat het bijvoorbeeld voor de bewoners van 
appartementsgebouwen niet altijd moge-
lijk is een grote afvalcontainer te plaatsen. 
ILvA werkt met 3 formaten containers voor 
het restafval: 40L, 140L en 240L. De grijze 
containers vervangen de vroegere “gele 
zak”.  Omdat containers meer plaats inne-
men, adviseerden we de bewoners van ap-
partementen in de nieuwsbrief begin dit 
jaar om te kiezen voor een 40L container. 
Dat kleine formaat is makkelijker om in de 
berging of op het terras te plaatsen. 

De beste oplossing om je afvalrekening laag te houden is ervoor zorgen 
dat je minder restafval hebt. Beter sorteren dus. Daarom zetten we graag 
een paar tips op een rijtje.

BETER SORTEREN

Naast de grijze container, is er ook nog de 
blauwe PMD-zak en de groene container. 
Papier en glas worden opgehaald. Door 
je afval goed te sorteren, vermijd je dat er 
veel in je grijze container terecht komt. 
Zet thuis voor elk type afval (glas, papier, 
PMD en restafval) een bak of zak klaar, 
zo wordt sorteren makkelijker. Twijfel je 
soms wat in welke bak of zak thuis hoort 
dan kan je op deze website terecht: 
www.betersorteren.be 

AFVAL VERMIJDEN

Minder verpakking geeft minder afval. 
Koop je groenten en fruit bijvoorbeeld los 
en in herbruikbare zakjes. In sommige 
warenhuizen kan je papieren zakjes vin-
den. Die kan je soms nog hergebruiken. 
En als ze weg mogen, gooi ze dan in je 
papierbak. 
Gebruik ook minder wegwerp artikelen.

RECYCLEREN

Koop sommige drank in glazen flessen 
die je kan terugbrengen naar de winkel. 
Gebruik een brooddoos i.p.v. aluminium-
folie. Heb je spullen die je niet meer ge-
bruikt maar wel nog in goede staat zijn? 
Breng ze dan naar een Kringloopwinkel.
Grote spullen die stuk zijn, breng je naar 
het containerpark.

HULPMIDDELTJE

Gebruik de Recycle! App van ILvA. Zo ver-
geet je niet meer wanneer je welk afval 
moet buitenzetten. Je kan er ook je afval-
rekening goed in de gaten houden en je 
vindt er nog meer sorteertips. https://ilva.
mijncontainer.be 

En ook het buiten zetten van deze kleine 
container is handiger. 
Maar soms volstaat zo één container niet 
en een groter formaat kiezen was mogelijk 
maar waar moet je die dan laten? De op-
lossing is om twee containers van 40L te 
gebruiken. Het nadeel is dat een tweede 
container moet worden bijbetaald. 

Door beter te sorteren 
kan je heel wat geld 
besparen op je 
afvalrekening.
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Meer tips en informatie via:
www.betersorteren.be

https://ilva.mijncontainer.be

Woon je in een appartement? 

Kies dan voor een (of twee) container(s) 
van 40L. 
 IEDEREEN MOET ZIJN AFVALCONTAI-
NER IN ZIJN APPARTEMENT ZETTEN 
(berging, terras)
We zullen niet toelaten dat afvalcontainers 
rond appartementsgebouwen worden 
gestockeerd. Heb je een groter formaat 
dan kan je die nog omruilen. 
Ruilen kan je doen via 053/85 85 45.



V&A
Kan ik hulp krijgen bij 
het beheren van mijn 
inkomsten en uitgaven? 

IK HEB EEN VRAAG!
In deze rubriek kan jij je vraag 
stellen over wonen. In elke editie 
geven we antwoord op een vraag 
van een bewoner. Specifieke vragen 
over jouw huur- of koopdossier kan 
je uiteraard rechtstreeks stellen aan 
onze medewerkers.

Je inkomsten en uitgaven onder controle houden. Het lijkt eenvoudiger dan het is. 
Je leert het niet op school en soms is het door omstandigheden gewoon niet mo-
gelijk om alle rekeningen te betalen. Of misschien heb je al schulden opgebouwd. 
In elk geval is er altijd een oplossing en bestaan er verschillende mogelijkheden 
om je te laten begeleiden. Dat kan gaan van eenmalige hulp om je op weg te hel-
pen tot frequente opvolging.
Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven en het opvolgen 
en uitvoeren van je administratie (rekeningen tijdig betalen, je koopt te veel spullen...), dan 
bestaan er verschillende hulplijnen. De meeste mensen hebben wel al eens gehoord van 
schuldbemiddeling via het OCMW maar zo ver moet het helemaal niet komen! Er zijn heel 
wat andere stappen die je kan ondernemen. Belangrijk is dat je hulp vraagt voor het uit de 
hand loopt. 

CAW Je vindt het CAW o.a. in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Zottegem
       www.caw.be - 0800 13 500

PROBLEMEN MET HET 
BETALEN VAN DE HUUR?

Wanneer je door omstandigheden pro-
blemen krijgt met het betalen van de 
huur dan is de huurbegeleiding van 
SHM Denderstreek er om met jou te 
bekijken wat er mogelijk is. Laat het niet 
aanslepen maar contacteer hen zo snel 
mogeljk via:
huur@shmdenderstreek.be

Heb je hulp nodig bij je financiën dan kan je terecht bij het CAW in jouw regio.

We overlopen hiernaast kort de verschillende mogelijkheden om je te laten helpen bij je fi-
nanciën. Maar elke situatie is anders en vraagt een andere aanpak. Het is dus altijd beter om 
contact op te nemen en te bespreken wat de beste optie is voor jouw specifieke dossier.

Op onze Facebook-pagina vind je ook de video terug over budgetbeheer! 
www.facebook.be/shmdenderstreek
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EENMALIGE HULP

Heb je een factuur gekregen en heb je 
geen idee hoe je dat bedrag zal kunnen 
betalen? Heel vaak is een afbetalingsplan 
mogelijk. Wil je daar graag hulp bij dan 
kan je een maatschappelijk werker con-
tacteren. Hij/zij helpt met het regelen van 
een afbetalingsplan. Jij blijft zelf verant-
woordelijk voor de betalingen en de op-
volging.
Deze eenmalige hulp is gratis.

BEGELEIDING BIJ 
JOUW BUDGET
heb je het moeilijk om je budget onder 
controle te houden, de eindjes aan me-
kaar te knopen? Dan kan je daarin bege-
leid worden. Je kan leren hoe je dit best 
aanpakt. Binnen de budgetbegeleiding 
zal de maatschappelijk werker jou advies 
en tips geven, specifiek voor jouw situa-
tie. Ook hier blijf je zelf verantwoordelijk 
voor je budget en de betalingen. Je kan 
deze hulp inschakelen ook als je geen 
schulden hebt maar net om ze te voor-
komen. Ook deze hulp is gratis.

COLLECTIEVE 
SCHULDREGELIJNG
wanneer je schulden te hoog zijn waardoor 
geen afbetaling nog haalbaar is en heb je 
geen geld meer om rond te komen? Door 
beroep te doen op collectieve schuldbe-
middeling kan je uit de problemen ge-
raken. Wanneer je in collectieve schuld-
bemiddeling stapt, zal het OCMW jouw 
belangen gaan verdedigen. In dit traject 
ben je beschermd tegen schuldeisers en 
krijg je leefgeld. Informeer je uitgebreid bij 
het CAW of OCMW over dit traject. Het kan 
erger voorkomen maar het is niet gratis.

BUDGETBEHEER
heb je geen zicht meer op hoeveel schul-
den je hebt, weet je niet meer wat eerst 
te betalen? Informeer dan naar de mo-
gelijkheid van budgetbeheer. Hier zal de 
maatschappelijk werker samen met jou 
alle inkomsten, facturen, schulden,… in een 
overzicht zetten. Er wordt een budgetplan 
opgemaakt. In budgetbeheer zal de maat-
schappelijk werker instaan voor je beta-
ling en beschik je tijdelijk niet meer over 
je volledige inkomen tot de situatie onder 
controle is. Uiteraard is het altijd de bedoe-
ling om nadien terug zelf je budget te gaan 
beheren. 

 TIPS
• maak een OVERZICHT van je 

inkomsten en uitgaven
• zoek de GOEDKOOPSTE         

LEVERANCIER voor elektrici-
teit, telecom, boodschappen,...        
(www.vreg.be )

• BETAAL TIJDIG en vermijd     
rappelkosten

• kijk na waarop je kan           
BESPAREN



De tuinierders op de coverfoto: Gratienne Turf, Angèle 
Uwabega, Erwin Vandorpe, Nastja Bourgeois, Jurgen 
Bourgeois, Dirk Cosijns, Dirk ‘Wally’ Malfroidt, Kurt Van 
Vaerenbergh

Moestuinproject in Aspelare

Wanneer buren samen een moestuin begin-
nen, groeit er meer dan alleen maar groen-
ten en fruit. De moestuin wordt een ont-
moetingsplek waar buurtbewoners elkaar 
beter leren kennen, dingen bespreekbaar 
worden. Een win-winsituatie voor iedereen!

In de Burgemeester Berlengeestraat in Aspe-
lare namen een paar buurtbewoners een ge-
weldig initiatief! Ze creëerden een moestuin 
in hun wijk inclusief kippenren. De grond 
krijgen ze in bruikleen van SHM Dender-
streek, de ondersteuning voor hun project 
haalden ze bij VZW Tuinhier. Of hoe de 
moestuin een ontmoetingsplek werd voor de 
ganse buurt.

Eén van de initiatiefnemers in Aspelare is 
Kurt Van Vaerenbergh. Hij woont al 8 jaar 
in de wijk samen met zijn vrouw Jolien en 
dochtertje Lore. Hij droomde al een tijdje van 
een groententuin en na een ronde in de wijk 
bleek hij niet de enige geinteresseerde. In 
de wijk werd nooit verschil gemaakt tussen 
huurders en kopers. En dus kon iedereen die 
geïnteresseerd was, tuinieren.

Het idee kreeg vorm in juli 2019 en in maart 
2020 gingen de tuiniers van start. Door de 
lockdown was er meer tijd om de tuin verder 
klaar te maken. Iedereen hielp met de aanleg 
van de tuinen, de omheining, dakgoten tot 
de petanquebaan en het snoeien,... “Lavrans 
van SHM Denderstreek heeft vanuit de 

huisvestingsmaatschappij mee zijn schouders 
onder dit project gezet.” vertelt Kurt.  “De hulp van 
VZW Tuinhier werd ingeschakeld. En Daan van de 
vzw gaf ons tips en trics bij de aanleg en organi-
satie van de moestuin. Hij regelde ook twee be-
zoeken aan andere volkstuinprojecten.“ Naast de 
tuintjes zijn er nog 20 kippen bijgekomen en zelfs 
een petanquebaan, schommeltje en zandbakje. 
Zo is “De Lochting” uitgegroeid tot een fijne ont-
moetingsplek voor de buurtbewoners.

Misschien ook een goed initiatief voor jouw buurt? 
Dat kan! Vraag gerust meer informatie.

Check het recept met groenten uit de 
moestuin op de laatste pagina.



mijn partner bij mij wil komen wonen?
WAT ALS... 

Huur je een sociale woning en verandert er iets aan je gezinssituatie dan moet je 
SHM Denderstreek hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.  Om sociaal 
te kunnen huren moet je aan specifieke voorwaarden voldoen en dat geldt ook 
voor wie bij jou komt wonen. Neem dus altijd vooraf contact op om je te infor-
meren. Er zijn namelijk een aantal regels die je moet respecteren. Doe je dat niet, 
dan pleeg je mogelijk huurfraude.

Wie reeds een sociale woning huurt, weet 
dat er een aantal voorwaarden zijn waar-
aan je moet voldoen. Die worden gecontro-
leerd bij je inschrijving als kandidaat-huur-
der en later opnieuw wanneer je een woning 
toegewezen krijgt. Om een aantal gegevens 
op juistheid te checken, kijkt SHM Dender-
streek informatie na in de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid (KSZ). Ook wanneer je al 
huurder bent, kan het gebeuren dat jouw 
gegevens worden afgetoetst met wat in de 
KSZ staat. 

Wanneer iemand bij jou komt inwonen dan 
kan dat niet zomaar.  Want als er iets ver-
andert aan je gezinssamenstelling omdat 
je wil gaan samenwonen, je kinderen bij 
jou komen wonen, je partner vertrekt,….
dan kan dat van invloed zijn op je huur-
prijs.  Neem daarom altijd contact op met 
SHM Denderstreek om dit te bespreken. Zo 
vermijd je problemen en word je juist geïn-
formeerd. Eerlijk is eerlijk, wie sociaal huurt, 
weet dat het wachten op een geschikte 
woning lang duurt. En dus is elke vorm van 
misbruik ontoelaatbaar. 

Huurfraude?! Het verscheen recent nog 
in heel wat kranten: een aantal sociale 
huurders in de provincie Antwerpen waren 
veroordeeld voor huurfraude. Ze verloren 
hun huurwoning. De Vlaamse overheid, de 
VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Soci-
aal Wonen) steunen de sociale huisvestings-
maatschappijen in de bestrijding van deze 
fraude. Maar was is dat juist “huurfraude”?

Plichten van de huurder
je moet gedomicilieerd zijn op het adres van je 
sociale woning

je moet daar ook effectief wonen

je mag niet zomaar iemand anders bij jou laten 
wonen
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Wanneer deze plichten niet worden geres-
pecteerd, kan er ook huurfraude ontstaan. 
Te vermijden dus! Want de gevolgen zijn 
niet min: het bijpassen van de huur met 
terugwerkende kracht,  de opzeg van je 
huurcontract tot je dossier naar het vrede-
gerecht.



Wanneer één van de volgende ding-
en wijzigt, contacteer ons:
je wil je adres wijzigen

je wil iemand bij jou laten inwonen, tijdelijk of 
permanent

jullie krijgen een kindje of kinderen komen terug 
thuis wonen

je kan een tijdje niet thuis blijven wonen (wegens 
ziekte, omdat je zorg nodig hebt, omdat je ie-
mand moet gaan helpen,...)

Verandert er iets aan je 
thuissituatie of gezinssa-
menstelling, neem dan 
contact op en vraag infor-
matie. Zo kan je nooit voor 
verrassingen komen te 
staan!

Dus nog even de tips op een rijtje!

Al deze informatie staat sinds kort ook in 
onze informatiebrochure “Vermijd fraude” 
en is te lezen op onze website.






Recept met groenten 
uit de moestuin
Courgettes! Een gemakkelijke 
groente om zelf te kweken en 
volop te oogsten in juli en 
augustus. 
Een recept met deze veelzijdige 
groente!

1. Snijd de courgettes in de lengte door-
midden. Hol ze uit met een lepel. 

2.  Leg de courgettes op een met bakpapier 
beklede bakplaat en kruid ze met peper, 
zout en olijfolie.

3. Plaats de courgettes gedurende 15 mi-
nuten in een voorverwarmde oven van 
180 graden. 

4. Maak het gehaktmengsel: stoof look, 
ajuin en paprika aan in olijfolie. Meng 
dit daarna onder het gehakt samen met 
de kruiden en vul hiermee de halfgare 
courgette.

5. Werk af met halve kersttomaaties en ge-
malen kaas. 

6. Plaats terug in de oven voor 25 à 35 min.

VEGGIE? Vervang dan het gehakt door 
gekookte rijst.

Bereiding:
20 min.

Ingrediënten
(4 personen)
4 courgettes
100 gr gemalen kaas
10 kersttomaatjes
500 gr gehakt
2 el tomatenpuree
1 rode paprika
look - olijfolie
peper-zout

IN EN ROND.... 
Geraardsbergen

Zomervakantie! En dus zeeën van tijd voor de kinde-
ren om te spelen, te ravotten en dan liefst nog buiten! 
Geen probleem in Geraardsbergen, er zijn tal van (gra-
tis) mogelijkheden. We zetten er dan ook graag een 
aantal in de kijker!
• Huis van het Kind Geraardsbergen gaat voor “Leren 

fietsen” of je kan naar het “Toverplein”. Alle info op: 
www.geraardsbergen.be/huisvanhetkind

• Vanaf 3 juli kan je ook terecht in het vernieuwde 
Abdijpark waar kinderen zich zalig kunnen uitle-
ven:
www.geraardsbergen.be/abdijpark

• Vzw Uit De Marge organiseert speelpleinwerking in 
verschillende wijken.
www.uitdemarge.be

Wil jij graag in het volgende magazine jouw verhaal vertellen? Of iemand uit de 
buurt in de bloemetjes zetten? Maakt de buurman geweldig lekkere couscous of 
stoofvlees, dan kunnen we dat recept misschien delen? Heb jij een vraag voor in 
onze rubriek? Kortom alle leuke verhalen en tips zijn welkom! 
Zo maken we samen met jou onze volgende editie van “Denderend wonen”!
Mailen kan naar communicatie@shmdenderstreek.be
“Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming

Jouw magazine!
VOLG OOK ALLE 
VERHALEN OP:

G E V U L D E  C O U R G E T T E S


