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Aan het 
woord

Beste bewoner, 
geachte lezer,

2021 zit er bijna op! En dus is dit het 4de en laat-
ste bewonersmagazine voor dit jaar.  Ook in 2022 
blijven wij ons bewonersmagazine verderzetten, 
zeker na de talloze positieve reacties waarvoor 
hartelijk dank. Voor velen onder ons was 2021 al-
weer geen eenvoudig jaar maar we kijken vooruit. 
Bij SHM Denderstreek zijn we al volop bezig met 
de doelen die we in  2022 willen bereiken. Daarbij 
denken we aan betere en snellere informatie, aan 
verdere renovaties van ons patrimonium om zo 
de woonkwaliteit te verbeteren en de energiekos-
ten te drukken. Ook het verder uitbreiden van ons 
patrimonium om zo tegemoet te komen aan de 
groeiende vraag naar betaalbare woningen staat 
hoog op de agenda. Daarnaast werken we volop 
aan een nieuwe woonmaatschappij, een nieuwe 
manier van werken om ervoor te zorgen dat het 
aanbod van betaalbaar wonen eenvoudiger en 
bereikbaarder is voor zij die ervoor in aanmerking 
komen. Die nieuwe woonmaatschappij verandert 
voor onze huurders in principe niet veel. Zodra er 
meer bekend is over de nieuwe werking wordt ie-
dereen hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.
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Wil jij graag in het volgende magazine jouw ver-
haal vertellen? Of iemand uit de buurt in de bloe-
metjes zetten? Maakt de buurman geweldig lek-
kere 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 edi-
tie van “Denderend wonen”!
Mailen kan naar 
communicatie@shmdenderstreek.be

Jouw magazine!

VOLG OOK ALLE VERHALEN OP:

Voor 2022 willen wij jullie via deze weg alvast 
onze allerbeste wensen overmaken! Bij dit 
laatste magazine doen we jullie bij wijze van 
nieuwjaarswensen de “Burenkalender 2022” 
cadeau. Laten we er samen in 2022 een fijne 
buurt van maken!

Vriendelijke groeten,

Katrien Goubert
Dienst “kopen en lenen”

Maak er in 2022 een 
fijne buurt van!



Het IZOO (Instituut Zusters Onbevlekte Ontvangenis) is een begrip in Oosterzele. 
Duizenden Oosterzelenaren liepen er school maar vandaag blijft enkel de basis-
school over. Wanneer, in 1832, de nonnen zich in het klooster vestigen, start de 
rijke schoolgeschiedenis van het IZOO die begon als zondagsschool voor kans-
arme kinderen. Nu 189 jaar later wordt de plek nieuw leven ingeblazen en opge-
waardeerd. Het sociale karakter van deze historische locatie wordt verdergezet 
door de bouw van betaalbare en duurzame appartementen. Een buitenkans voor 
gezinnen of alleenstaanden die in hartje Oosterzele hierdoor kwaliteitsvol zullen 
kunnen wonen en veel groene ruimte zullen vinden. 

De geschiedenis van het IZOO begint in 1832 
toen de Zusters Apostolinnen eigenaar wer-
den van het klooster en er werd bepaald dat 
ze verplicht waren een zondagsschool en een 
spinschool voor kansarme kinderen op te star-
ten. De onderwijsactiviteiten evolueerden met 
de jaren, er was een kostschool, er kwam een 
middelbare school en de zusters bleven zich tot 
2004 inzetten voor het onderwijs. Wanneer de 
laatste zusters Apostolinnen uit de school ver-
trokken en in 2010 de middelbare school sloot, 
bleven de kloostergebouwen verweesd achter. 
Vandaag vind je er enkel nog de basisschool. 

IN DE KIJKER
ABSCIS Architecten ontwierpen een mooi binnentuin

IZOO OOSTERZELE
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In alle Vlaamse steden en gemeenten is de vraag naar 
betaalbare en  kwalitatieve  woningen en appartementen 
groter  dan  ooit.  Een vraag die in  de  toekomst  alleen 
maar zal toenemen. Wanneer bestaande gebouwen her-
bestemd en gerenoveerd kunnen worden  dan is  dat een 
extra pluspunt. Bebouwde ruimte wordt hergebruikt voor 
wonen, de buurt wordt opgewaardeerd.

van zondagsschool naar betaalbaar en kwaliteitsvol 
woonproject

Korte historiek



De leegstaande gebouwen werden uiteindelijk 
door scholencampus IZOO vrijgegeven met als 
doel de plek nieuw leven in te blazen en op te 
waarderen. Ze maken nu plaats voor betaalba-
re en duurzame  appartementen die zowel te 
huur als te koop zullen komen voor wie aan de 
voorwaarden van sociaal huren, kopen of lenen 
voldoet. De geklasseerde gevel van het klooster 
en de kapel maken deel uit van het collectief 
geheugen van Oosterzele en zijn in het ont-
werp van het project dan ook behouden. Bei-
den worden gerestaureerd. De kapel krijgt een 
nieuwe bestemming en wordt een multifuncti-
onele ruimte.

De koopappartementen hebben twee of drie 
slaapkamers en worden niet volledig afge-
werkt opgeleverd. Hierdoor kan de koper zelf 
de vloeren, deuren, keuken en betegeling kie-
zen en de inrichting naar eigen wens afwerken. 
De huurappartementen hebben één, twee of 
drie slaapkamers.

Alle appartementen voldoen aan de geldende 
normering qua comfort en energieverbruik en 
zijn ook voorzien van goede akoestische iso-
latie. Er worden ook zonneboilers voorzien en 
groendaken. En dus zullen deze appartemen-
ten weldra voor verschillende gezinnen en al-
leenstaanden een comfortabele thuisbasis  
vormen in het landelijke Oosterzele.

De voorwaarden vind je op onze website. De inkomensgrenzen in de tabel hieronder.
Bijkomende informatie voor kandidaat-kopers via koop@shmdenderstreek.be
voor kandidaat-huurders via inschrijvingen@shmdenderstreek.be

Betaalbaar kopen of huren?

13 koopappartementen, 
26 te huur
De 26 huurappartementen en 13 koopappar-
tementen situeren zich rond een centrale bin-
nentuin. Daaronder komt een parkeergarage 
met 44 open staanplaatsen, bergruimtes en 
technische ruimtes. Drie koopappartementen 
en drie huurappartementen zullen bovendien 
geschikt zijn voor mindervaliden. 
Rond de groene binnentuin komt een rond-
gang op elk niveau. Het is een knipoog van de 
Abscis architecten naar de oude kloostergang. 
Op deze manier kunnen ze verschillende ty-
pes van appartementen realiseren. De appar-
tementen achter de kloostergevel zijn hoofd-
zakelijk   gericht op het dorp en krijgen een 
zwevend terras, de appartementen in de ach-
terbouw kijken uit op het nieuw aan te leggen 
park achteraan en de appartementen in het 
midden op de rustige binnentuin – waardoor 
ze een meer intiem karakter krijgen.

Inkomensgrenzen belastbare inkomen KOPEN/LENEN HUREN

Alleenstaande (zonder persoon ten laste) € 41.096 € 25.557

Alleenstaande met ernstige handicap € 45.200 € 27.698

In de andere gevallen € 61.638 € 38.335

Per persoon ten laste te verhogen met € 4.104 € 2.143



Bij het berekenen van de huurprijs spelen heel wat factoren mee. Zo wordt 
er onder meer gekeken naar je inkomen en je gezinssamenstelling. Heel veel 
informatie kunnen wij als sociale huisvestingsmaatschappij zelf opvragen en 
consulteren. Wat we echter niet weten is of een huurder of iemand in zijn gezin 
invalide is. Daarom moet jij die informatie bezorgen want invaliditeit kan voor 
een korting op de huurprijs zorgen. We leggen het uit.

ALGEMEEN
Indien jezelf of één van je gezinsleden 
invalide wordt, meldt je dit best zo snel 
mogelijk. Dit heeft een invloed op het 
aantal “personen ten laste” en bijgevolg op 
je huurprijs. Nadat je de nodige attesten 
hebt bezorgd, word je huurprijs aangepast 
vanaf 1 januari van het daarop volgend jaar.

Dit geldt voor personen die:
 Ö een invaliditeit van minstens 
66% hebben

of 
 Ö een vermindering van de zelf-
redzaamheid van minimaal 9 
punten (bij kinderen met een 
handicap volstaat een verminde-
ring van 6 punten)

4GEZINSKORTING BIJ 
INVALIDITEIT

 Ö Wanneer jij of jouw partner voor meer 
dan 66% invalide zijn of 9 punten FOD 
(€19/maand*).

 Ö Wanneer jouw kind ten laste een handi-
cap heeft. Dan krijg je 2 keer gezinskor-
ting (€38/maand*).

 Ö In geval van inwonende familieleden 
(eerste, tweede of derde graad) met 
een ernstige handicap die ouder zijn 
dan 18 jaar en die geen kinderbijslag 
meer krijgen: dubbele gezinskorting 
(€38/maand*)

WAT MET... 
mijn huurprijs, als iemand in mijn 
gezin mindervalide is?

Ben jezelf invalide of heb je een 
persoon te laste die invalide is 
bezorg ons dan zelf de nodige at-
testen voor je gezinskorting!

WAT MOET JE DOEN?
Bezorg ons zo snel mogelijk het 
attest van invaliditeit dan je kan 
opvragen bij de mutualiteit of de 
FOD Sociale Zekerheid.
Mail het naar 
huur@shmdenderstreek.be
*€19 bedrag voor 2021. Vanaf 2022: €20 



Buren, die kan je niet kiezen. En goeie buren word je niet zomaar. Een goed 
contact tussen buren zorgt ervoor dat je makkelijker met mekaar praat.  Dat 
is niet alleen handig wanneer je een probleem hebt, het is ook veel aangena-
mer buurten. We geven wat meer informatie want goede buren daar heb je 
wat aan!

BEKEND 
IN DE BUURT

Wanneer je ergens gaat wonen, krijg je er 
automatisch een heleboel nieuwe buren 
bij.  Het is dan altijd een goed idee om even 
kennis te maken want als je mekaar kent, is 
het makkelijker om elkaar aan te spreken of 
te helpen. Zelfs als je niet graag veel con-
tact hebt, blijkt een goeie buur vaak beter 
dan een verre vriend. 

KENNISMAKEN MET DE BUREN
Kennismaken kan heel eenvoudig door een 
kaartje of briefje in de bus van je nieuwe 
buren te stoppen waarin je jezelf voorstelt. 
Omgekeerd kan je als buren een nieuwe 
buur ook verwelkomen natuurlijk. 
Een persoonlijke kennismaking is nog 
beter: even aanbellen en jezelf voorstellen.

Samen voor 
een leefbare buurt!

VRIENDELIJK TEGEN DE BUREN 
Hou vriendelijk contact met de buren. Je 
hoeft daarvoor zeker de deur niet plat te 
lopen bij mekaar. Je komt al een heel eind 
met een vriendelijke “goeiedag” wanneer 
je mekaar tegenkomt. Behandel elkaar 
met respect, wees behulpzaam want dat 
zorgt voor een goede verstandhouding. En 
net dat maakt het nadien ook makkelijker 
om met de buren te praten als er een pro-
bleem is.

GOEDEDAG
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Geluiden die je buren makkelijk horen  
en waar ze dus last van kunnen hebben:

 2 Stofzuigen en poetsen
 2Een luide TV
 2Ruzie maken en schreeuwen
 2 Feestjes en muziek
 2Op hakken lopen 
 2Deuren die worden dichtgegooid
 2Blaffende honden

LAWAAI & MUZIEK

Wat is lawaai? 
Dat lijkt eenvoudig maar lawaai is niet voor 
iedereen hetzelfde. Jij vindt jouw muziek 
luid zetten misschien geen lawaai maar 
voor de buurman die in ploegen werkt, is 
het dat wel. Hou dus rekening met ande-
ren. Jij wil tenslotte ook dat ze met jou 
rekening houden.

Een voorbeeld: jij bent er gewend aan dat 
je kinderen schreeuwen maar de buur-
vrouw met migraineaanvallen vindt dat 
een hels kabaal. Net zoals jij de luide 
muziek van de buren storend vindt voor je 
slapende baby. 

Heb je plannen voor een feestje verwittig 
dan vooraf even je buren. Maar hou er zelfs 
dan rekening mee dat teveel lawaai, te 
luide muziek of luidruchtige feestgangers 
zeer storend kunnen zijn.

VEEL VOORKOMENDE OORZAKEN 
VAN LAWAAI

Gillen en schreeuwen is nergens voor 
nodig, het helpt niet en veroorzaakt 
heel vaak overlast. Leer ook kinderen dat 
krijsen niet nodig is. Jong geleerd is 
oud gedaan.

Luister je graag (luide) muziek, gebruik 
dan een koptelefoon zo heeft niemand 
er last van. 

Probeer zeker om tussen 
22u ’s avonds en 7u ’s ochtends

niet teveel lawaai te maken. 
En heb begrip voor mekaar.





KLUSSEN

Klussen in huis brengt vaak overlast met 
zich mee. Het zorgt voor extra vuil, stof en 
vaak voor veel lawaai. Verwittig de buren 
even wanneer je gaat klussen en tracht dat 
ook tussen 7u ’s ochtends en 22u ’s avonds 
te doen. 

VUIL & VUILNIS

Een opgeruimd, schoon en goed verlucht huis maakt dat ongedierte en vieze geuren geen kans 
krijgen. Dat is niet alleen fijn voor jou maar ook voor de buurt . Zet tijdens het koken bijvoorbeeld 
altijd de dampkap aan! Zeker in een appartement verspreidt kooklucht zich anders al snel door 
het ganse gebouw en niet iedereen lust spruitjes.
Stoppen met roken is uiteraard de beste en gezondste oplossing maar het is heel erg moeilijk. 
Wanneer je rookt, verlucht dan voldoende je huis, zet een raam open of rook buiten. Rook zeker 
niet in de gemeenschappelijke ruimtes. De buren hoeven niet mee te roken. Gooi ook je peuken 
niet op de stoep of over het balkon maar veilig in een asbak. 
De vuilniszak of afvalbak trekt snel ongedierte aan of veroorzaakt geurhinder. Gooi afval dus altijd 
in een afgesloten bak of zak. Heb je een vuilnisbak dan kan je die best af en toe schoonmaken.

ONDERHOUD

We zeiden het al: poetsen in huis, zeker 
wanneer je in een appartement woont, 
kan voor het nodige lawaai zorgen. Dus ’s 
nachts stofzuigen is geen goed idee.
Maar ook wanneer je op je balkon een tapijt 
gaat uitkloppen, zorgt dat voor stof en vuil 
bij de bewoners onder jou.
Zorg voor een schoon balkon en een onder-
houden tuin. Opgeruimd en netjes zorgt 
nooit voor overlast.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn fijn gezelschap maar ze 
kunnen ook overlast veroorzaken door 
lawaai of vuil. 

Veel honden blaffen of janken wanneer ze 
alleen zijn. Jij hoort dat niet maar de buren 
wel. Het is niet alleen vervelend voor de bu-
ren maar ook zielig voor de hond. Honden 
kunnen weleens blaffen maar een hond die 
altijd blaft, geeft eigenlijk aan dat hij zich 
niet goed voelt. Je vindt online zeker tips 
om je hond het continue blaffen af te leren. 

Teveel huisdieren in een kleine ruimte ge-
ven vaak geurhinder en overlast. En hon-
denpoep op de stoep vindt niemand leuk. 
Dus heb je huisdieren? Neem dan je 
verantwoordelijkheid, zorg er goed voor en 
hou het rustig en netjes.











ALS PRATEN MET DE BUREN NIET HELPT
Heb je al vaker geprobeerd om met de buren te praten over de overlast die ze veroorzaken maar 
haalt het niks uit. Huurders kunnen dan de sociale huurbegeleiding van SHM Denderstreek 
inschakelen via huur@shmdenderstreek.be (vermeld altijd duidelijk je naam en adres). 
Maar soms is aanhoudende overlast (nachtlawaai, sluikstorten,...) ook wel een reden om de 
politie te verwittigen. En gaat het over ernstige feiten (diefstal, agressie,….) dan bel je 
uiteraard altijd de politie.

EN WAT ALS JE TOCH LAST HEBT VAN DE BUREN?

Vraag je dan eerst af:

 V is de overlast regelmatig?
 V is de overlast altijd rond dezelfde tijd?
 V kan ik er niet door slapen?
 V weten de buren dat ze overlast veroorzaken?
 V hebben anderen er ook last van?

Af en toe eens luide muziek of een blaffende hond 
is misschien wel vervelend maar niet persé overlast. 

Is het echt wel overlast ga dan PRATEN!

En vooral: ga TIJDIG praten. Laat irritaties niet zo 
hoog oplopen dat je niet meer op een fatsoenlijke 
manier met mekaar kunt praten. Vaak beseffen mensen niet dat ze overlast 
veroorzaken en volstaat het om dat even te laten weten. Doe dat rustig. 
Bedenk even vooraf hoe en wat je wil vertellen. Word niet boos, ga niet schelden. 
Zeg rustig wat het probleem is en of ze daar rekening kunnen mee houden.

DE BESTE MANIER: 
SAMEN FIJN BUURTEN
Heb je al fijne buren, een fijne buurt of wil je 
daarvoor zorgen dan kan een buurtfeest een 
goed idee zijn! Een straatfeest doet wonde-
ren tegen de verzuring en je leert je buren 
beter kennen. Veel geld of moeite hoeft het 
allemaal niet te kosten. Heel wat gemeenten 
moedigen deze initiatieven zelfs aan met 
financiële steun. De zomer is ideaal om een 
buurtfeest te organiseren. Ook een speel-
straat voor de kinderen tijdens de school-  
vakantie zorgt voor meer samenhorigheid. 



V&A

Word een sociale huisvestingsmaatschappij 
ook gecontroleerd? 

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 vra-
gen over jouw huur- of koopdos-
sier kan je uiteraard rechtstreeks 
stellen aan onze medewerkers.

Elke sociale huisvestingsmaatschappij in 
Vlaanderen wordt op regelmatige basis 
doorgelicht: het is de “Visitatiecommissie” die 
nagaat hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) haar werk doet. Dat 
is niet alleen belangrijk voor de erkenning van de huisvestingsmaatschappij maar 
ook voor haar werking. Het visitatierapport bevat heel veel informatie die een 
handige leidraad is om verbeteringen door te voeren waar nodig.

Om de 4 jaar worden sociale huisvestingsmaat-
schappijen gecontroleerd en doorgelicht. Het is 
de visitatiecommissie die controleert of de huis-
vestingsmaatschappij zijn sociaal maatschappe-
lijke taak goed uitvoert. Eind maart 2021 kreeg 
SHM Denderstreek voor de 2de maal de vivisita-
tiecommissie op bezoek. 

Elke SHM wordt beoordeeld op volgende punten:

1. de beschikbaarheid van woningen  
2. de kwaliteit van de woningen en woonomgeving  
3. de betaalbaarheid  
4. het sociaal beleid  
5. de financiële leefbaarheid  
6. de klantgerichtheid

Een grondige doorlichting

Niet alleen alle medewerkers, procedures en 
werkmethodes worden doorgelicht, ook huur-
ders, kopers  en organisaties in ons werkveld net 
zoals steden en gemeenten worden meegeno-
men in de bevragingsronde. Het duurt dus 
best wel even voor alles is doorgelicht en 
iedereen bevraagd is.
Het definitieve rapport is nu klaar en 
we halen er een aantal punten uit.

Visitatierapport
Het volledige rapport kan je 
raadplegen op onze website:
www.shm-denderstreek.be/visitatie/

Een aantal beoordelingen

We kregen voor onze huuractiviteiten op 2 van de 
17 beoordeelde doelstellingen ‘zeer goed’  en op 11 
van de 17 ‘goed’. Voor onze koopactiviteiten kre-
gen we op 1 van beoordeelde doelstellingen ‘zeer 
goed’ en op 9 van de 10 ‘goed’. 

• SHM Denderstreek behoort tot de 10% meest 
productieve SHM’s in Vlaanderen.

• De gemeentebesturen noemen SHM       
Denderstreek een constructieve en mee- 
denkende partner en appreciëren de mix van 
huur en koop in haar projecten. Iets meer 
kleinschaligere projecten mogen in de toe-
komst zeker niet ontbreken.

• SHM  Denderstreek  heeft een  goed  onder-
bouwde  renovatiestrategie  gebasseerd op 
een  gedetailleerd  beeld  van  de staat van 
het patrimonium. Eind 2021 behaalt ze daar-
door de ERP2020-normen.

Meer beoordelingen in het volledige rapport op 
onze website.



10

GOEDE PRAKTIJK - Uit het visitatierapport:
“SHM  Denderstreek versterkt de kwaliteit op de private 
woningmarkt “

In Herzele en Zottegem werkt SHM Denderstreek samen 
met de gemeente om de kwaliteit van private huurwo-
ningen te verbeteren. Dat gebeurt door nieuwe (sociale) 
huurders, voor zover zij dat wensen, te bevragen over 
eventuele gebreken in hun vroegere woning. Signalen 
omtrent problemen kunnen vervolgens aanleiding ge-
ven tot een kwaliteitscontrole door de gemeente om op 
die manier de verhuur van een niet-conforme woning 
verhinderen. Op die manier wordt in het bijzonder inge-
speeld op het gekende probleem dat private huurders 
geen melding  durven doen van een kwaliteitsprobleem, 
uit schrik de woning te verliezen.

WAT IS een goede praktijk? 
Het is een werkwijze die 
aantoonbaar resultaat 
heeft opgeleverd en die in 
een bepaalde situatie een 
zeer effectieve en efficiën-
te aanpak bleek. Daarom 
wordt die werkwijze aan-
geduid als een inspirerende 
praktijk. Een werkwijze die 
andere SHM’s en woon- 
actoren kunnen overne-
men of toepassen.

De daad bij het woord voegen:
Shm Denderstreek gaat op inspiratiedag bij collega-SHM’s
Inspireren 

Op 21 oktober trok het voltallige team 
van SHM Denderstreek op inspiratie-
dag bij de collega SHM’s Hamme.

Het opzet was eenvoudig: 
goede praktijken, beoordelingen, 
procedures en werkmethodes met 
mekaar bespreken om zo van elkaar te 
leren. 
Ervaringen uitwisselen die we mee-
nemen in het optimaliseren van onze 
werking.
Vooraf werden verschillende vragen en 
onderwerpen doorgeven. De dag zelf 
werden die besproken, geanalyseerd 
en kwamen nieuwe ideeën en oplos-
singen op tafel.
Van elkaar leren. Het is voor de hand-
liggend maar in praktijk gebeurt het te 
weinig. Terwijl “ervaring leert” en door 
die ervaringen te delen, kunnen we 
sneller evolueren.
Een leerrijke maar ook zeer aangena-
me dag daar in Hamme!



De lucht in je huis wordt op allerlei manieren 
vervuild en vochtig:  
ademen, koken, was drogen, douchen… en soms 
ook nog roken. Vervuilde, vochtige lucht in huis is 
slecht voor je gezondheid. Het is dus belangrijk 
om dagelijks goed te verluchten! 
Je voorkomt er heel wat problemen mee.

Het belang van 
goed ventileren!

EEN GEZOND HUIS

Een gezond huis begint bij gezonde lucht 
en dus met voldoende verluchting. 

Vervuilde binnenlucht veroorzaakt niet alleen 
een onfrisse geur in huis. Het kan ook de oor-
zaak zijn van schimmel of lichamelijke klach-
ten zoals misselijkheid, hoofdpijn, allergieën 
of irritaties aan neus, keel en ogen. 
Laat je ook niet misleiden door geurverfrissers: 
ook bij een lekkere geur in huis kan de lucht 
vervuild zijn, zeker wanneer je gebruik  maakt 
van schoonmaakproducten, luchtverfrissers 
en sprays. Die bevatten namelijk meestal 
chemische stoffen.

Daarom is het belangrijk om zowel ’s zomers 
als ’s winters je huis voldoende te verluchten 
door enkele ramen een tijdje  open te zetten.
Woon jij aan een drukke weg met veel ver-
keer en denk je dus dat deze tip niet voor 
jou is? Toch wel! Want – en dat lijkt bizar – de 
lucht binnen is vaak vuiler dan buiten. 

 TIPS voor gezondere lucht in huis

Dat komt omdat de meeste mensen méér 
dan 85% van hun tijd binnen doorbrengen 
en dus blijft het belangrijk om regelmatig 
goed te verluchten. Woon je aan een drukke 
weg? Zet je raam dan open buiten de spits-
uren.

VENTILATIEROOSTERS

Naast het open zetten van de ramen zijn 
ventilatieroosters en ventilatiesystemen ook 
belangrijk voor de toestroom van verse lucht 

Zorg er dus voor dat de ventilatieroos-
ters in je huis altijd OPEN blijven. 
Heb je een elektrisch ventilatiesysteem, 
schakel dit dan NIET uit.  
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POETSEN
Onze meubels en de meubelbekleding spelen 
eveneens een rol bij de kwaliteit van de lucht 
binnenskamers. Bedlinnen en badlinnen houden 
stof, vuil en huidschilfers vast, en zijn de gelief-
koosde habitat van huisstofmijt. Daarom wordt 
er aangeraden om bedlinnen en badkamertapij-
ten wekelijks te wassen. 
Tapijten en gordijn- of zetelbekleding in
textiel trekken eveneens stof en allergenen aan. 

Regelmatig stofzuigen, uitschudden of wassen is dus de 
boodschap. Een andere goede raad op dat vlak is om alle 
toestellen die je in huis hebt goed te onderhouden. 
Reinig regelmatig de filters van de dampkap 
en je ventilatieroosters.

Het energieverbruik van je ventilatiesysteem is 
echt te verwaarlozen, maar voor de luchtkwali-
teit in je woning is permanente ventilatie zeer 
belangrijk.

Bij een mechanisch afzuigsysteem wordt de 
vervuilde lucht actief uit je huis weggezogen. 
De aanvoer van verse lucht gebeurt via de 
roosters. Sluit je die roosters af dan kan er geen 
verse lucht meer binnen komen. 

VOCHTIGE LUCHT

Het afsluiten of afzetten van je ventilatie zorgt 
er ook voor dat de lucht in huis vochtig blijft, zo 
krijg je condens en schimmels in huis. 
Verlucht altijd wanneer je iets doet waarbij 
vocht vrijkomt. Als je de was droogt bijvoor-
beeld. Of als je een douche neemt, poetst, 
kookt. Ook als we slapen, produceren we vocht. 
Gemiddeld één liter!

Wanneer je ramen langs de binnenkant zijn 
aangedampt dan is het de hoogste tijd om 
eens goed te verluchten.

TIPS OP EEN RIJTJE

 5 Hou je ventilatieroosters vrij, 
zet je ventilatie niet af.

 5 Maak de roosters (die zitten 
meestal aan ramen, deuren 
en in de badkamer en toilet) 
regelmatig schoon.

 5 Verlucht elke dag de slaap-
kamers en ook de woonka-
mer. Dat hoeft geen uren te 
duren maar het zorgt voor 
frisse lucht en het voorkomt       
schimmelvorming.

 5 Hou alles netjes dat voorkomt 
geurtjes.



Voor huurders 
die een 2de garage of 

2de stelplaats willen huren 
of 

voor niet-huurders.
Vanaf 1/1/2022 is de
nieuwe huurprijs = 

sociale huurprijs + 30% 
+ 21% BTW. 

SHM Denderstreek zorgt binnen zijn patrimonium ook voor voldoende parkeer-
gelegenheid: garages, onder- of bovengrondse stelplaatsen. 
Die kunnen dan gehuurd worden. Ook niet-huurders kunnen, wanneer er nog vrij 
zijn, een garage of stelplaats huren. Voor garages en poorten zijn er ook sleutels, 
badges of elektronische handzenders, hiervoor wordt een waarborg aangere-
kend. Hoe dat in z’n werk gaat, lichten we graag even toe.

GARAGE 
TE HUUR!

SHM Denderstreek verhuurt naast woningen en ap-
partementen ook garages of stelplaatsen (en zelfs 
bergingen). Uiteraard krijgen onze huurders hierbij 
voorrang. Maar niet elke huurder heeft een auto en 
dus een garage nodig. Daarom gebeurt het dat ook 
niet-huurders die in de buurt wonen via ons een ga-
rage huren.
We hanteren hierbij deze volgorde:

• Eerst worden de aanvragen van onze huurders 
die reeds een garage of stelplaats huren beke-
ken. Soms willen ze wisselen omdat ze verhuisd 
zijn. 

• Dan volgen de nieuwe aanvragen van huurders 
die nog geen stelplaats, of garage huren en kij-
ken we naar de beschikbare plaatsen.

• Daarna bekijken welke huurders een 2de garage 
of stelplaats willen huren.

• Tot slot zijn er de aanvragen van die mensen die 
geen woning bij SHM Denderstreek huren.

De volgorde wordt dus bepaald door het feit of ie-
mand al dan niet reeds een woning huurt via SHM 
Denderstreek en op basis van de inschrijvings- 
datum op de wachtlijst.

WAARBORGEN VOOR SLEUTELS, BADGES EN 
AFSTANDSBEDIENINGEN
Voor sleutels, badges en handzenders die huur-
ders van ons ontvangen, wordt een waarborg 
aangerekend. Die wordt terugbetaald wanneer 
de sleutel, badge of handzender terug wordt 
ingeleverd.
De huidige waarborgen bedragen:
Sleutel: 12,50 euro
Badge: 25,00 euro
Handzenders: 110,00 euro
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Hou je buitenkraan vorstvrij
Wacht niet tot de eerste vrieskou om je
buitenkranen te beschermen te vriestemperatu-
ren. Hoe je dat doet?
Koppel sowieso de tuinslag af en laat het water 
eruit. Ook die kan stuk vriezen.  Bescherm de 
kraan vervolgens met bvb. schuimrubberen hoe-
zen tegen de vorst. 
Vermijd ook dat de hoofdkraan stuk gaat! 
Dat doe je door de kraan aan de waterteller jaar-
lijks eens open en dicht te draaien. Lukt dit niet?
Neem contact op met de watermaatschappij!
Zij zullen de kraan gratis herstellen.
Welke maatschappij dat is, vind je via:
www.vmm.be

Hou de stoep en oprit 
sneeuw- en ijzelvrij!

Maak bij sneeuw en ijzel de toegang
vrij tot je huis of het appartementsgebouw. Zo 
vermijd je dat je uitgelijd of dat iemand anders 
ten val komt. 
Voor het vrijmaken van de collectieve
ingangen van appartementsgebouwen
en inritten naar ondergrondse parking rekenen 
wij op jullie hulp.
Zo kunnen we samen extra kosten
vermijden.

WINTER
WEETJES

Maak optimaal gebruik van je 
thermostaat

Zeker nu de energieprijzen de pan uitswingen is 
een juiste binnentemperatuur van groot belang. 
Je woning altijd lekker warm houden en toch je 
verwarmingskosten beperken? Gebruik dan de 
thermostaat zoals het hoort. Stel hem in om over-
dag voor een aangename binnentemperatuur 
te zorgen. Maar zorg er voor dat je hem ‘s nachts 
wat lager instelt zodat je geen energie verspilt.

Het is eerder donker in de winter en dan gaat 
het licht vaker aan. Zorg zeker dat verlichting 
die je dagelijks gebruikt voorzien is van ener-
giezuinige LED-lampen. Een plafondlamp 
alleen zorgt niet echt voor een gezellige sfeer, 
een extra staande lamp of lamp op de kast 
maakt het warmer in huis.  Let daarom ook 
zeker op de lichtkleur van de lampen die je 
koopt! De lichtkleur van led-lampen en -strips 
wordt weergegeven met de kleurtemperatuur 
en staat aangeduid op de verpakking.

Zorg voor goede, 
energiezuinige verlichting!

Elk seizoen heeft zijn mooie 
kanten. De warmte van 
de zomer, de schitterende 
kleuren in de herfst, en de 
gezelligheid van de winter. 
Helaas is de winterperiode 
ook synoniem voor gladde 
voetpaden, gesprongen 
leidingen, tocht, problemen 
met de verwarming… Een 
aantal weetjes om winter-
problemen te vermijden.






Recept voor kerst

Perfect recept om in de kerstvakantie te maken samen 
met de kinderen. Laat je inspiratie de vrije loop en maak 
de leukste figuren!

1. Verwarm de oven voor op 170°
2. Snij de boter in kleine stukjes
3. Zeef de bloem met de bakpoeder in een kom
4. Voeg de suiker toe en eventueel een snuifje zout, voeg de eierdooiers en de 

stukjes boter toe
5. Meng of mix het deeg tot het glad is. Doe het niet te lang want dan wordt het 

stug. Rol het daarna in folie en laat 30 min. rusten in de koelkast.
6. Bestuif je werkblad en rol het deeg uit tot 1,5 cm dik.
7. Gebruik steekvormpjes en leg de koekjes op het bakpapier op de bakplaat. 

Bak +/- 20 min. 
8. Laat de koekjes afkoel en versier ze naar hartelust!

Bereiding: 20 min.

Ingrediënten
250 g bloem (wat extra om 
uit te rollen)
200 g koude boter
5 g bakpoeder
100 g suiker
2 eierdooiers
Versier naar keuze met 
poedersuiker, chocolade 
en/of  marsepein

IN EN ROND.... de kerstboom
De kerstvakantie is in zicht! De eerste kerstbomen al 
versierd! Alle kerstlichtjes zorgen voor heel veel sfeer. 
En wij zorgen voor een paar creatieven ideetjes.

 � Een kerstboom zetten met katten in huis is niet evident. Wil je 
toch een kerstboom dan kan je er eentje aan de muur hangen.

 � Versier de kerstboom met zoutdeegfiguurtjed! Die kunnen de 
kinderen zelf maken en versieren. (2 kopjes bloem, 1 kopje zout, 
1 kopje water, beetje olie - bak op 75°)

 � Wie nog nieuwjaarswensen stuurt 
met de post kan zelf de wenskaartjes 
maken. Zeker voor wie kinderen 
heeft een fijn knutselmoment.

Z A N D K O E K J E S

TECHNISCHE PROBLEMEN | Wil je een technisch probleem melden? technischedienst@shmdenderstreek.be
Een probleem met verwarming, warmwaterboiler of sanitaire installaties, de regenwaterpompen en ventilatiesystemen? 
Contacteer rechtstreeks COFELY : 053 77 26 51 of socialewoningen.gent.cofely.be@engie.com
INSCHRIJVEN  |  inschrijvingen@shmdenderstreek.be     KOPEN, LENEN  | koop@shmdenderstreek.be
HUURDERS | huur@shmdenderstreek.be
Bellen kan elke werkdag van 8u tot 12: 053 77 15 18     www.shm-denderstreek.be

SHM Denderstreek contacteren
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Op zoek naar leuke activiteiten 
buitenshuis? Check dan zeker:  
www.uitpas.be
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