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Zo loopt de vernieuwing van het buitenschrijnwerk van onze woningen nog verder: dit jaar staan
o.a. woningen in Haaltert en Sint-Lievens-Houtem
op het programma. We zetten ook volop in op
de plaatsing van PV panelen: dit voorjaar worden
in Zottegem reeds 66 woningen voorzien en dit
najaar volgen nog diverse wijken.

Beste bewoner,
geachte lezer,
Eerst en vooral wil ik u, beste lezer, namens het
ganse team en de Raad van Bestuur van SHM
Denderstreek een bijzonder gelukkig 2022
wensen.
Bij SHM Denderstreek hebben we voor 2022
alvast een paar goede voornemens gemaakt met
betrekking tot kwaliteitsvol en energiezuinig
wonen!
De voorbije jaren deden we al heel veel energetische renovaties aan ons patrimonium: daken werden gerenoveerd en geïsoleerd (waarbij sommige
woningen reeds werden voorzien van PV
panelen), buitenschrijnwerk werd vervangen,
vorig jaar startten we in onze woonwijken met
een groot na-isolatie project van de spouwmuren
(in 2022 dienen enkel nog de wijken in Lede en
Lebbeke te worden afgewerkt) en verschillende
woningen kregen nieuwe condenserende CV Ketels.
Maar ook dit jaar blijven we verder inzetten op het
verhogen van het wooncomfort en het verbeteren van de energiezuinigheid van onze woningen.

INHOUD

Vriendelijke groeten,
Tom Van Den Berghe
Technische Dienst
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Speelstraten

Verder vereenvoudigen en verbeteren we onze
administratie door nog meer te digitaliseren.
Binnenkort zullen alle plaatsbeschrijvingen van
onze huurwoningen en -appartementen
gebeuren met een nieuwe app op een tablet.
Dat geeft ons de mogelijkheid om alles beter te
documenteren en te visualiseren wat ook ten
goede komt aan de huurder.
Gezien de lange wachtlijsten en wachttijden
wordt er ook duchtig verder gebouwd. De
komende jaren hebben we zowat 40 projecten
op de planning staan en willen we zo, op termijn
en als alles meezit, meer dan 1.200 extra woonentiteiten verwezenlijken. We hopen op die
manier nog meer mensen een warme thuis te
kunnen bieden, betaalbaar, kwaliteitsvol en
energiezuinig want daar heeft iedereen recht op.

Jouw magazine!
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

SHM Denderstreek werkt mee aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in
plaats van uitsluit. Daarom zijn inclusieve projecten ook
zo belangrijk. Daarin worden meerdere maatschappelijke
functies gecombineerd: wonen, werken, zorg, opvang, opleiding,... aangepast aan de lokale noden.

 IN DE KIJKER
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Buitengewoon Samen, Samen Buitengewoon
Een bijzonder en inclusief project waarin zowel de Vrije Basisschool
Grotenberge, stad Zottegem als SHM Denderstreek samenwerken.
“Buitengewoon Samen, Samen Buitengewoon” is niet zomaar “een” bouwproject, het is
een inclusief project, een Buitengewone Samenwerking tussen de onderwijsinrichter vzw
Sint-Franciscusscholen, het Zottegemse stadsbestuur en de Sociale Huisvestings Maatschappij Denderstreek. Samen zullen zij een buitengewoon project realiseren voor buitengewone mensen in Grotenberge.

De Bernadetteschool
De Bernadetteschool is in de regio Vlaamse Ardennen het uithangbord voor buitengewoon onderwijs. Naast het type basisaanbod (leerlingen met
leerstoornissen en leerachterstanden) haalden ze
in 2020 type 9 (kinderen met autisme) binnen.
Dit was zeer belangrijk voor de school maar meer
nog voor de leerlingen en een aanwinst voor
Zottegem als onderwijsstad. Het leerlingenaantal
ging pijlsnel de hoogte in. Helaas was de accommodatie verouderd en voldeed ze niet meer.
Daarnaast is er ook veel te weinig plaats.

Foto © AIT Architecten

Eddy De Vlieger, Algemeen Directeur van
SHM Denderstreek vat het als volgt samen :

“Sociale huisvesting is geen eiland
op zich maar het integreert zich in
het maatschappelijke gebeuren
van de gemeente of de stad”

Zottegem en SHM Denderstreek:
een lange geschiedenis van
betaalbaar wonen
Foto © Frank Eeckhout

Kinderopvang, onderwijs, sport,
cultuur en wonen komen samen
in één project
Vanaf 2023 zal de schoolomgeving in Grotenberge er anders uitzien. Op de site van de
Bernadetteschool en van het overkoepelende
vzw Sint-Franciscusscholen komen 6 nieuwe
leslokalen voor de Bernadetteschool en een
sporthal. Er wordt een nieuw gebouw opgetrokken voor kindercrèche Ukkepuk met een
verdieping waar de administratieve diensten
van de scholengemeenschap onderdak zullen
vinden en er komen 3 sociale huurappartementen.
Stad Zottgem laat weten dat de extra binnensportruimte ter beschikking kan worden gesteld aan sportclubs, iets waar sowieso nood
aan is en er zullen ook ook extra ruimtes worden gecreeëerd voor de stedelijke academie
voor beeldende kunst die eveneens meer lokalen nodig heeft.
Een uniek project in Vlaanderen waarin betaalbaar wonen, onderwijs, sport en cultuur hand
in hand gaan. Niet alleen uniek omwille van de
maatschappelijke mix maar ook omdat de
faciliteiten toegankelijk zijn voor en ten dienste
staan van de omwonenden en dus ook voor de
bewoners van RUP Lelie en van de nabijgelegen wijk Bijloke waar dit project bij aansluit.
Het doet SHM Denderstreek ontzettend
plezier dat zij met hun kennis en expertise aan
dit unieke project een bijdrage kunnen leveren.

SHM Denderstreek en de stad Zottegem
hebben samen een lange geschiedenis op het
vlak van sociale huisvesting.
Een geschiedenis die reeds begon in de jaren
‘60 onder impuls van de toenmalige directeur
van de sociale huisvestingsmaatschappij Veilig
Wonen, Frans Van de Meulebroucke , later
burgemeester van Zottegem, en het woonproject Bijloke. In de jaren 1990 volgde het
project Tramstatie waarbij toenmalige schepen
van Financiën Jean-Paul Schietecatte mee aan
de kar trok.
Nadien was er RUP Lelie, ook een all inclusive
woonproject van 45 ha: naast het aanbod van
betaalbare koop- en huurwoningen is er op de
site ook een samenwerking met AZ SintElisabeth, bouwmaatschappij Matexi en bevat
het project ook de dienstverlening van VZW’s
De Bron (zorg en ondersteuning op maat voor
senioren), De Hoop (een kleinschalige,
huiselijke voorziening die volwassenen met
een beperking) en Piet Konijn (een kinderdagverblijf). Het geheel zorgt voor een evenwichtige mix tussen wonen en dienstverlening
voor alle generaties.
Maar minstens even belangrijk als de grote
projecten zijn de vele, kleinschaligere woonprojecten in de Kazerne- en Nieuwstraat en
in de Ledebergstraat. Voor de Ledebergstraat
nam SHM Denderstreek de dienst Cultuur
van de stad Zottegem onder de arm om er
een “kunstwerk” te realiseren op de gevel. Dat
kwam er in 2015: een beeldbepalend tegeltableau in het kader van de 70ste verjaardag
van de Bevrijding van Zottegem. Precies op de
plek waar het pand staat, lieten immers vier
burgers op 3 september 1944 het leven.

WAT ALS...
..ik in een te groot huis woon?

Wanneer bij sociale huurwoningen en -appartementen het aantal bewoners daalt
en het huis of appartement te groot wordt, spreken we van “onderbezetting”. Er zijn
dan eigenlijk te weinig bewoners in verhouding tot het aantal slaapkamers waarover men beschikt. Omdat het verhuren van sociale woningen en appartementen
gebonden is aan de wetgeving m.b.t. sociale huisvesting, kan dit niet zonder gevolg
blijven. De voorbije jaren werden verschillende huurders hierover geïnformeerd.
Vandaag wordt verder actie ondernomen om dit probleem aan te pakken.

WAT IS ONDERBEZETTING?
We spreken van onderbezetting wanneer het
verschil tussen het aantal slaapkamers en het
aantal bewoners (huurders, de minderjarige
gezinsleden en de aangemelde personen),
groter is dan één.
Dat betekent dat:
Ö een alleenstaande persoon vanaf een
woning met 3 slaapkamers onderbezet
woont.
Ö een koppel vanaf een woning met 4
slaapkamers onderbezet woont.
Ö een koppel met één kind vanaf 5
slaapkamers onderbezet woont.
Wanneer je onderbezet woont, zal de huisvestingsmaatschappij je contacteren met de
vraag om naar een kleiner woning of appartement te verhuizen. Op zich lijkt een groot huis
geen probleem want extra ruimte is vaak mooi
meegenomen. Maar zo eenvoudig ligt dat niet.
Niet alleen vraagt al die extra ruimte het nodige onderhoud, wat niet altijd eenvoudig is, ook
de energiekosten liggen vaak veel hoger. En
dan is er nog het probleem van de wachtlijst.
Zeker gezinnen met kinderen moeten (te) lang
wachten op een passende woning.

EEN PASSENDE OPLOSSING
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We begrijpen het echt wel dat iemand niet
staat te springen om te verhuizen als je ergens
al jaren woont. Het vraagt heel wat organisatie,
aanpassing en er komen kosten bij kijken. Maar
wie moet verhuizen, wordt niet aan zijn lot overgelaten.
Ö We respecteren de regel dat je nieuwe
woning niet verder dan 5km van je huidige
verblijfplaats mag liggen.
Ö De nieuwe woning of appartement mag
ook niet meer kosten dan de huidige.
Nog een voordeel is dat je eventueel in een
recentere woning terechtkomt. En wie kleiner
gaat wonen, heeft ook minder onderhoud,
minder energiekosten en minder lasten. Blijf
je onderbezet wonen dan moet je mogelijk een
onderbezettingsvergoeding betalen.
Wie onderbezet woont, krijgt van SHM
Denderstreek een brief waarin wordt
uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.
Voor verdere vragen kan je altijd mailen
naar huur@shmdenderstreek.be



BEKEND
IN DE BUURT

FIJNE BUURTINITIATIEVEN
in de wijk Kleine Kouter in Lede
Prettig samenleven zonder overlast is een belangrijke voorwaarde voor de
leefbaarheid van een buurt. En dat wordt makkelijker als mensen elkaar
kennen en af en toe met mekaar in contact komen. Daarom moedigt SHM
Denderstreek wijkcomités, buurtinitiatieven aan. Waar mogelijk bieden we
ook extra ondersteuning.
Op een frisse dinsdag in januari had ik afspraak

Elke 1ste en 3de maandagavond van de maand

aan ‘t Kantientje, aan de Nachtegaallaan in Lede,

komen ze tussen 19u en 21u samen in

met Heidi Merckx en Bart Thijs die in de wijk

‘t Kantientje aan de visvijver in de wijk. Ze breien,

wonen. De wijk “Kleine Kouter” is rustig gelegen

haken, borduren, beschilderen keien, tekenen...

nabij het centrum en het station van Lede. Veel

Het is ook een gezellig samen zijn, ideaal om bij

groen, de visvijver en het café “ ‘t Kantientje”

te kletsen bij een tas koffie of een thee.

typeren de wijk met straatnamen die verwijzen
naar bomen (Beukenlaan, Wilgenstraat, Berkenstraat,…) of vogels (Nachtegaallaan, Lijsterstraat, Merelstraat,…)
Heidi is, samen met haar man Bart Thijs, één van
de initiatiefnemers van tal van activiteiten in de
wijk Kleine Kouter. Eigenlijk een verderzetting
van het vroegere wijkcomité waarin haar vader
en ook Bart nog actief waren. Het draait voor
Heidi en Bart vooral om een steentje bijdragen
aan een toffe buurt. Ze organiseren dan ook een

Op deze manier leren mensen uit de buurt

aantal activiteiten en er werd zelfs een website

elkaar ook beter kennen. Les wordt er niet echt

en wijkkrantje gemaakt om de buurt te informe-

gegeven maar ervaringen worden uitgewisseld

ren.

en er wordt veel van mekaar geleerd.

KREATIEF KAFEE

Er kwamen al heel wat buurtbewoners naar de
voorbije edities. Heidi hoopt dat nog meer men-

Heidi is de drijvende kracht achter het “Kreatief

sen de weg vinden naar het Kreatief Kafee.

Kafee”. Dat organiseert ze voor de bewoners van

Kreatief Kafee - elke 1ste en 3de
maandag van de maand van 19u tot 21u
kreatiefkafee@kleinekouterlede.be

de wijk Kleine Kouter en de wijk Kleine Kouterrede, die aan de andere kant van de spoorweg ligt.

GARAGEVERKOOP
Bart organiseert als verantwoordelijke, samen met
enkele andere bewoners uit de wijk, dit jaar op
zondag 5 juni ( 8u - 17u) opnieuw de jaarlijkse
garageverkoop in de wijk. Een fijn initiatief!
Niet alleen het moment voor de buurtbewoners om
overbodige spullen te verkopen en zo hun huis op te
ruimen maar ook om de wijk en de buren beter te
leren kennen.
Er komt ook een gratis wedstrijd voor jong en oud.
Wie meer informatie wil kan mailen naar
garageverkoop@kleinekouterlede.be

GARAGEVERKOOP
De jaarlijkse garageverkoop in de wijk Kleine
Kouter in Lede, gaat dit jaar door op zondag 5
juni van 8u tot 17u
De deelnemende straten zijn: Acaciastraat,
Berkenstraat, Beukenlaan, Iepenstraat, Kanariestraat, Kastanjestraat, Koekoekstraat,
Leeuwerikstraat, Lijsterbesstraat, Lijsterstraat,
Lindestraat, Meidoornstraat, Merelstraat, Nachtegaallaan, Plataanstraat, Populierenstraat,
Roodborststraat, Wielewaalstraat, Wilgenstraat,
Zwaluwstraat.

ALLE
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I N F O R M AT I E
VI N D J E O P

www.kleinekouterlede.be
Zo blijft iedereen op de
hoogte van wat er te
gebeuren staat!

OPROEP
Heb jij ook een leuk idee, een initiatief dat je in je straat of wijk zou willen nemen?
Zeker doen! Contacteer ons gerust bij vragen en waar mogelijk kunnen we jou wegwijs
zondag 5 juni (van 08u- 17u)
maken of zorgen voor ondersteuning.
Mailen kan naar : communicatie@SHMdenderstreek.be
Wil jij jouw buurtinitiatief in dit magazine zien? Stuur dan eveneens een mailtje naar
het bovenstaande emailadres!

 IN DE PERS
“Enorm veel budget voor sociale woningbouw en toch een gigantische wachtlijst!”
De voorbije weken verschenen verschillende artikels in de pers over
sociale huisvesting, ellenlange wachtlijsten, stijging van de huurprijzen,… En over minister Mathias Diependaele die het budget
voorzien voor de bouw van sociale woningen maar niet op lijkt te
krijgen. Uiteraard stelt zich dan de vraag:

hoe is dat mogelijk, waarom wordt er niet meer gebouwd?
Bij SHM Denderstreek alleen al staan
meer dan 6.500 kandidaat-huurders
op de wachtlijst. Wanneer we dit per
gemeente bekijken, staan Aalst ( 3.600
kandidaten), Ninove (2.100 kandidaten) en Erpe-Mere (1.900 kandidaten)
in de top 3 van steden en gemeenten
met de langste wachtlijst en de langste wachttijden! Want wachten, jaren
aan een stuk is momenteel een bedroevende realiteit.
Het patrimonium van SHM Denderstreek bestaat vandaag uit 2.200 huurwoningen en -appartementen. En
toch is er een groot tekort en moet er
worden bijgebouwd. Wanneer je dan
leest dat het geld om meer te bouwen
voorhanden is, dringt zich de vraag op
waarom er niet meer gebouwd wordt.
Een vraag met een complex antwoord.
Maar laten we toch proberen om het
uit te leggen.

7 oorzaken waarom er niet (meer),
niet sneller word t gebouwd
1. De beschikbaarheid van bebouwbare gronden: alle gronden in Vlaanderen zijn
in het Gewestplan ingekleurd , wat wil zeggen dat ze een bepaalde ruimtelijke bestemming hebben: landbouwgebied, natuurgebied, recreatiegebied, … en woongebied. Er mag dus niet zomaar overal gebouwd worden. Dat geldt evenzeer voor
een sociale huisvestingsmaatschappij.
2. Wanneer een terrein beschikbaar is dan moet men ook rekening houden met
stedenbouwkundige voorschriften : voorwaarden waaraan men moet voldoen
om een vergunning te verkrijgen om te mogen bouwen.
3. Voor het bouwen van sociale woningen en appartementen gelden dan ook nog
extra regels, specifiek voor de sector : minimale normen e.a. waaraan moet voldaan worden. Dit zorgt vaak voor hogere drempels en zeer complexe en soms
langlopende procedures voor men werkelijk van start kan gaan.
4. Uiteraard zijn gemeenten en steden betrokken partij wanneer het over sociale
woningbouw gaat. Meer nog, zij staan aan het roer om op hun grondgebied te
zorgen voor voldoende aanbod (dat heet het sociaal objectief, het aantal sociale
woningen die ze verplicht op hun grondgebied ter beschikking moeten hebben of
dienen na te streven.) Er is dus steeds uitgebreid overleg met de betrokken
besturen bij de opstart van een sociaal woonproject. Daarbij houdt men rekening
met de noden, verwachtingen, mogelijkheden,..
5. Na een eerste ontwerpvoorstel volgen bovendien nog heel wat aanpassingen voor
men tot een definitief ontwerp komt: er dient rekening gehouden met de waterhuishouding, de mobiliteit, groenvoorziening,…e.a. . Daar gaan ook de nodige studies
aan vooraf.
6. Belangrijke stap is dan om dit project voor te stellen aan de betrokken omwonenden. Hun feedback kan eveneens nog leiden tot aanpassingen. Helaas ontstaan - de
laatste jaren in toenemend aantal - soms buurtprotesten die er vaak toe leiden dat
een dossier jarenlang komt vast te zitten.
7. En dan is er nog de komst van de woonmaatschappij. Een hervorming die
Minister Diependaele heeft opgezet en waarbij vanaf 2023 nog slechts één sociale woonmaatschappij kan actief zijn in een werkingsgebied waarin elke gemeente
wordt ondergebracht. Op die afbakening van werkingsgebieden wordt nu gewacht.
Die herstructurering zorgt ervoor dat heel wat maatschappijen op dit moment de
kat uit de boom kijken en nieuwe projecten “on hold” worden gezet. Want momenteel
is het niet duidelijk welke gemeente morgen nog tot ons werkgebied gaat behoren.
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BEVOLKINGSCIJFERS
Op 1 januari 2021 telde het Vlaamse Gewest
6.65 miljoen inwoners, 24.000 meer dan begin 2021. Tussen 2000 en 2021 groeide het
aantal inwoners in Vlaanderen met 12%.
Er werden in 2021 ook 4.2% meer kinderen
geboren , 62.846 in totaal.

Cijfers: Statbel - het Belgische statistiekbureau

Deze toename maar ook de vergrijzing van de bevolking en het feit dat de
voorbije jaren en mede door de coronacrisis de huisprijzen (zowel koop als
huur) dramatisch zijn toegenomen,
voorspelt weinig goeds op lange
termijn.

BEBOUWING
In 2020 was 29% van de
oppervlakte in
Vlaanderen bebouwd.
De helft van die
bebouwde oppervlakte is
gelinkt aan wonen.

Cijfers: Statbel

Als elke ouder later zijn kinderen in een
betaalbare woning wil zien wonen en dan
bij voorkeur nog in buurt waar ze zelf wonen
dan zal er meer moeten worden gebouwd.
Hierbij moeten we ook rekening houden
met de realiteit dat mensen zolang mogelijk
thuis kunnen en willen blijven wonen. Iets
wat er voor zorgt dat bestaande huizen niet
snel (genoeg) vrijkomen. En zelfs wanneer
bestaande huizen te koop komen,

blijft het een uitdaging voor de kopers om
hun aangekochte woning conform alle
energierichtlijnen te renoveren. Naast de lening die ze voor de aankoop moeten afsluiten, zijn ook verbouwingen een enorme hap
uit hun budget en vaak onvoorspelbaar.
De vraag naar instapklare woningen om te
kopen neemt daarom alleen maar toe. Op
die manier zijn nieuwe eigenaren veel
zekerder van het bedrag dat ze aan wonen
spenderen.

SHM Denderstreek bouwt verder!
Bij SHM Denderstreek bouwen we wel nog
steeds verder. Met zo’n 40 projecten op de
planning voor de komende jaren hopen we
zo meer dan 1.200 extra woonentiteiten te
verwezenlijken. Maar die zijn morgen niet
klaar. Mogelijks zullen ook projecten worden
afgekeurd , tegengehouden, opgeschort. En
zelfs mocht dat niet zo zijn, geeft een eenvoudige rekensom aan dat 1.200 extra woongelegenheden niet zullen volstaan om de
6.500 kandidaten op de wachtlijst te helpen.
Dat er MEER moet gebouwd worden staat
buiten kijf. Het is echter geen populaire
maatregel want nieuwbouw neemt open
ruimte en groen in. Daarom moet ook gekeken worden naar bouwen in “bebouwde
kom” : daar waar reeds bewoning is. Die
gronden zijn vaak ook zo ingekleurd in het
gewestplan en staan duidelijk aangegeven
als woonuitbreidingsgebied. Die centrale ligging is ook belangrijk voor de bereikbaarheid van een woonproject net als de
nabijheid van praktische voorzieningen
zoals winkels, scholen, dokter,... .

Waarom wordt er niet meer ingezet
op de verbouwing van bestaande
panden?
Deze opmerking krijgen we vaak te horen.
Maar voor groepsbouw is dit niet zo evident.
Individuele woningen verbouwen is budgettair en praktisch soms niet altijd haalbaar.
SHM Denderstreek verbouwt, wanneer
mogelijk wel vaker bestaande panden. Daar
zijn het woonproject Sint-Jorisstraat in Aalst,
de site van de Arme Klaren in Geraardsbergen, de pastorie van Letterhoutem en het
IZOO project in Oosterzele goede voorbeelden van. Allemaal bestaande gebouwen en
reeds bebouwde ruimte die wordt hergebruikt, herbestemd. Maar dit type projecten
is niet altijd haalbaar rekening houdend met
de voorwaarden waaraan sociale woningen
en appartementen moeten voldoen.
En rekeninghoudend met beschikbare
budgetten.

40 projecten
1200 extra woongelegenheden
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Herbestemming van bestaande gebouwen levert weliswaar maar een beperkt
aantal extra entiteiten op, alle beetjes
helpen. En ook de laatste jaren wordt al
meer ingezet op alternatieve manieren
van “wonen”:
onder meer in Gent zijn verschillende
projecten van cohousing of woonerven
tot stand gekomen waar bv. de buitenruimte gemeenschappelijk is. Maar ook
dat zijn geen zaligmakende oplossingen.
Om een snellere inhaalbeweging van het
tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle
woningen te kunnen realiseren , moet
gewoon veel meer gebouwd worden. Er
is geen andere oplossing.

We z i j n n u e e n m a a l m e t
6,65 miljoen Vlamingen
die allemaal ergens
moeten wonen.

 TIPS voor een
vlotte verhuis

Eerste hulp bij verhuisstress!
Ga je binnenkort verhuizen en zie je daar
enorm tegenop? Of zie je verhuizen gewoon
niet zitten terwijl je dat misschien toch
beter zou doen. Niet panikeren! We zetten
een aantal tips op een rijtje waardoor je
makkelijker en goedkoper kan verhuizen.

EEN GOEDE VOORBEREIDING
“Goed begonnen, is half gewonnen”. Meestal verhuis je niet halsoverkop maar staat je
verhuis al even de agenda. Probeer je dus
zo goed mogelijk voor te bereiden met een
duidelijke planning. En vooral start tijdig!
Heb je kinderen en/of huisdieren? Zorg voor
een tijdelijke opvang. Ga na welke materialen je allemaal nodig hebt om te verhuizen,
zoals dozen, vuilniszakken,... wie er kan helpen (vrienden, familie of professioneel) enzovoort. Bekijk ook vooraf wie wat gaat doen.

INPAKKEN
Begin tijdig met inpakken! Zeker wanneer
je heel wat spullen hebt.
Kies dozen die je, eens gevuld, makkelijk
kan optillen. Voorzie voldoende dozen,
inpakmateriaal en plakband.
5 Nummer de dozen en maak er een handige inventaris van in je verhuisboekje.
5 Zet er extra informatie op zoals ‘breekbaar’ of ‘zwaar’.
5 Noteer op de doos naar welke ruimte ze
moet in de nieuwe woonst (vb. slaap-

Dit doe je zodra je weet dat je gaat verhuizen:
• Leg je verhuisdatum vast.
• Hou een verhuisboekje bij waar je alles in
noteert.
• Maak een planning.
• Spreek af met wie kan helpen.
• Begin alvast dozen en inpakmateriaal te
verzamelen.
• Meet je grootste meubelstukken op
• Zorg dat je de belangrijkste afmetingen
van de nieuwe woonst kent.
• Beslis wat je meeneemt en wat weg mag.
Spullen die je niet meer nodig hebt, kun
je verkopen, weggeven aan een kringloopwinkel of uiteindelijk weggooien.
• Wat weg mag, doe je tijdig het huis uit.

kamer, badkamer, keuken,...) Zo staan
ze direct in de juiste kamer.
5 Elk onderdeel van een servies pak je
best apart in. Oude kranten kunnen
prima dienst doen als inpakpapier.
5 Doe je kleding in vuilniszakken, reistassen of in valiezen.
5 Zorg ervoor dat de inhoud van een doos
niet makkelijk verschuift door bij te vullen bijvoorbeeld met linnengoed.
5 Breekbare spullen kan je ook in dekens
of handdoeken wikkelen.
5 Ten slotte, sluit alle dozen goed af. Zet
de zwaarste onderaan. Maar maak je
dozen ook niet te zwaar.
5 Stapel de dozen op een plaats waar ze
niet onmiddellijk in de weg staan.

HANDIG E
TELEFOO N NU MMER S

STRAKKE PLANNING
Of je nu met behulp van vrienden of familie
verhuist of met een verhuisfirma: zorg voor
een goede planning op de dag van de verhuis.
Begin vroeg!
Heb je toch een verhuisfirma nodig, regel het
dan zo dat ze op een paar uren hun deel van
de verhuis hebben gedaan. Laat de verhuisfirma de zware stukken verhuizen. Heb je een
lift nodig, maak er dan optimaal gebruik van
door zoveel mogelijk met de lift naar beneden
te brengen in zo kort mogelijke tijd. Zo bespaar
je tijd en dus geld.

KOSTEN SPAREN
Verhuizen kost geld. Hoeveel? Dat heb je voor
een stukje zelf in handen. Met een goede voorbereiding spaar je al heel wat tijd en dus geld
uit.
5 Hoe meer je zelf voorbereid, van inpakken
tot meubels uit mekaar halen, hoe goedkoper. Zeker als je met een verhuisfirma moet
werken want dan telt elk uur.
5 Wil je enkel een verhuiswagen en lift huren, check dan toch ook maar wat het kost
met een paar verhuizers erbij. Professionele
verhuizers werken vaak sneller. Vaak verhuizen zij op een halve dag alle grote en zware
stukken terwijl jij er een dag over doet. Verhuisdozen en kleren kan je makkelijk met
een auto verhuizen.
5 Vergelijk offertes van verschillende firma’s.
Firma’s dichtbij zijn vaak goedkoper omdat
hun verplaatsing minder kost. Kijk ook goed
na wat allemaal in de prijs is inbegrepen.
5 En vraag of er een verschillend tarief is voor
verhuizen op een werkdag of in het weekend. Vermijd ook de ochtendspits!
SHM Denderstreek werkt volop aan een
verhuisbrochure met alle tips en een
handige checklist!
Binnenkort beschikbaar dus!

Deze lijst met contactgegevens is
handig om bij te houden. Knip hem
uit en hang hem op de koelkast of
bewaar hem op een prikbord! Nog
beter is om deze telefoonnummers
in je smartphone op te slaan.
5 SHM Denderstreek

053 77 15 18

5 Problemen met sanitair,
water en verwarming: EQUANS
SERVICES (het vroegere Cofely):

053 77 26 51

5 Anti-gifcentrum

070 245 245

5 Zelfmoordlijn

1813

5 Noodnummer
112 voor dringende hulp
(politie, ambulance, brandweer)
5 Nummer van jouw huisarts:

5 Wie te verwittigen in geval van
nood:

5 Cardstop (bij verlies of diefstal
van je bankkaart:

078 170 170

V&A
IK HEB EEN VRAAG!
Moet ik Nederlands
kennen om een sociale
woning te kunnen huren?
Voor sociale huurders geldt sinds november 2017 een taalkennisvereiste.
Hoewel de taalkennisvereiste alleen een verplichting is voor de huurders, moet SHM
Denderstreek bij de inschrijving ook al nagaan of de kandidaat‐huurder voldoet aan
de basistaalvaardigheid Nederlands. Na één jaar sociaal huren moet de huurder verplicht een basisniveau Nederlands hebben.
De taal kennen van de buurt, de regio, het
land waar je woont, heeft alleen maar voordelen:
• Je zal je sneller thuis voelen als je de taal
spreekt en begrijpt.
• Je kan praten met de mensen met wie je
in contact komt: de buren, de leraar van je
kinderen, de dokter,... .
• Je zal sneller een job vinden als je de taal
machtig bent.
• Mensen zullen enthousiast reageren wanneer ze merken dat iemand moeite doet
om Nederlands te praten.
• De brieven die je ontvangt van de overheid, de stad of gemeente, sociale diensten, de huis- vestingsmaatschappij zijn in
het Nederlands.

Thuis Nederlands oefenen? Dat kan heel
makkelijk!
Met deze tips hoef je de deur niet uit:
•
•
•
•
•
•

Lees online kranten en tijdschriften
Kijk naar televisie en films
Luister naar de radio of luisterboeken
Oefen via websites
Oefen via apps
Speel taalspelletjes

Meer tips via
www.nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen

SHM Denderstreek zal controleren of huurders een basistaalvaardigheid Nederlands
hebben.
Dat kan eenvoudig weg door:
•
•
•

een gesprek op kantoor,
een telefonisch gesprek,
via de Kruispuntbank Inburgering.

Die controle gebeurt op verschillende momenten: bij de inschrijving, bij het toewijzen van een geschikte woning, bij het eerste
huisbezoek,....
Is de taalkennis voldoende dan wordt dit geregistreerd en is er geen verdere opvolging.
Voldoet de taalkennis niet, dan verwijzen we
de huurder door naar lokale initiatieven. Na
één jaar volgt er opnieuw een controle.
Als de taalkennis (een huurdersverplichting)
niet voldoende is en er geldt geen vrijstellings‐ of uitstelregeling, dan zal de verhuurder de toezichthouder verwittigen en die kan
een administratieve geldboete opleggen.
Wie het verplichte basisniveau
Nederlands nog niet kent, kan gratis Nederlands leren. Meer informatie via:
https://integratie-inburgering.be/nl

VOORJAARSWEETJES
Donkere, grijze en koude
dagen doen iedereen
uitkijken naar de lente.
Wij geven alvast wat fijne
vooruitzichten mee!

WEDSTRIJD!!!

DE MOOISTE TUIN

Doe jij ook mee?
Dit voorjaar starten we met onze wedstrijd
“Wie heeft de mooiste tuin”. We gaan opzoek
naar de mooiste tuinen in ons patrimonium.
Er zijn verschillende prijzen te winnen!
Hou zeker onze FB-pagina en onze website
in de gaten want eind februari vinden jullie
daar alle informatie over de wedstrijd, over
hoe je kan deelnemen en wat je kan winnen! Het loont de moeite!

Fijn knutselen

Wat te doen met lege blikken
en glazen flessen of bokalen.
Lege conservenblikken, we gooien ze in de
blauwe zak. Lege bokalen en flessen in de
glasbak. Maar je kan er ook fijn mee knutselen op een regenachtige dag!
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Maak ze dus schoon en hou ze bij voor
uren knutselplezier! Met wat lijm, touw,
(glas)verf of kleefparels kan je de leukste
dingen maken.

MAAK VAN JOUW STRAAT
EEN SPEELSTRAAT!
Dien tijdig de aanvraag in !

Speelstraten zijn er in de eerste plaats voor
de kinderen, maar volwassenen genieten
ook mee. Het contact met de buren wordt
intenser. Tafeltjes en stoelen worden op
straat gezet om wat bij te kletsen.
Zo maak je er een fijne buurt van!

Zijn er in jouw straat/buurt ook veel kinderen? Wil jij graag een speelstraat organiseren voor jouw straat?
Twijfel dan niet en stuur je aanvraag tijdig in
naar de jeugddienst van je stad of gemeente. Je vindt alle informatie op hun websites.
Op sommige plaatsen kan dit enkel tijdens
de schoolvakanties of enkel tijdens de
zomervakantie, maar soms kan het ook het
hele jaar door. De jeugddienst vertelt je er
alles over!
Meestal moet je voor een bepaalde datum
een aanvraag indienen. Informeer je dus tijdig!



Recept

Bereiding: 40 min.

WITLOOF

Tijdens de wintermaanden is het witloof op zijn best! Zeker wanneer je het bij een
lokale teler kan kopen. Er zijn er heel wat in de regio. Bovendien kan je witloof op veel
manieren klaarmaken. We geven één recept in ons magazine.

Ingrediënten

4 stronken witloof
200 gr gekookte ham (in reepjes of
blokjes)
400 gr macaroni
50 gr boter
50 gr bloem
500 ml melk
100 gr geraspte kaas
nootmuskaat, peper & zout

1.

Maak de witloofstronkjes schoon en snipper ze fijn.
Stoof aan in wat boter. Kruid met peper en zout.

2.

Smelt de boter, strooi er de bloem bij en roer tot
een massa, laat even bakken. Voeg er dan geleidelijk aan de melk aan toe tot je een gladde bechamelsaus hebt.

3.

Voeg de kaas toe aan je bechamelsaus, roer glad
en voeg dan de ham, het witloof toe. Kruid met
peper, zout en nootmuskaat.

4. Verwarm de oven op 180° à 200°
5.

Kook de pasta gaar, giet af en laat goed uitlekken.
Meng de pasta dan met de saus.

6. Giet alles in een ovenschotel en bestrooi met nog
wat extra kaas. Laat gratineren. SMAKELIJK!

 IN EN ROND.... Herzele!

In 2022 vier t Herzele feest!
De gemeente bestaat dan 1050 jaar en dat laten ze
niet onopgemerkt voorbijgaan in Herzele.
Op het programma staan tal van activiteiten met elke
maand een nieuw thema.
Er is altijd wel iets te beleven: breng eens een bezoekje
aan De Burcht of fiets langs de 4 molens die je op het
grondgebied van de gemeente vindt.
De toeristische dienst van Herzele vind je in de
Wattenfabriek en in CC De Steenoven kan je terecht
voor tal van culturele activiteiten.
Altijd wat te doen daar in Herzele!

Meer weten? Check dan zeker:
www.herzele.be/programma-1050jaarHerzele

Foto’s © Pepijn De Paepe

SHM Denderstreek contacteren
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 EQUANS SERVICES (vroeger 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 12u naar 053 77 15 18				

www.shm-denderstreek.be
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