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Aan het 
woord

Geachte lezer,
Beste bewoner, 

Met een positief resultaat duiken we de zo-
mer in. De meimaand is een mooie maand: 
we sluiten niet alleen de winter af, maar ook 
ons boekjaar.

De jaarrekening van 2021 toont een positief 
resultaat. Dankzij een goede meerjarenplan-
ning, en een goed fi nancieel beleid dat niet 
alleen aandacht heeft voor de noden van van-
daag, maar dat ook vooruitblikt naar de toe-
komst. Ieder jaar wordt de oefening gemaakt. 
Want ieder jaar opnieuw willen we investeren. 
Investeren in nieuwe bouwprojecten om de 
ellenlange wachtlijst van kandidaten verder 
weg te werken. 

Maar ook investeren in renovatie van bestaan-
de woningen binnen ons huidig patrimoni-
um. Wist je dat SHM Denderstreek in 2021 
voor meer dan 24 miljoen euro geïnvesteerd 
heeft? Investeren in zonnepanelen, isolatie, 
dubbel glas is zo belangrijk in tijden van kli-
maatopwarming en torenhoge energiefactu-
ren.

Als woonmaatschappij willen we ons blijven 
inzetten om fi nancieel gezond te blijven en 
zo een duurzaam toekomstperspectief te 
kunnen bieden aan de volgende generaties, 
zonder de noden van vandaag uit het oog te 
verliezen.
En langs deze weg wensen wij jullie alvast 
een prachtige zomer toe! 

Vriendelijke groeten,

Ilse Menschaert
Dienst Boekhouding

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 de-
len? Heb jij een vraag voor in onze rubriek? 
Kortom alle leuke verhalen en tips zijn wel-
kom! 

Zo maken we samen met jou onze volgende 
editie van “Denderend wonen”!
Mailen kan naar 
communicatie@shmdenderstreek.be

Jouw magazine!
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Idegem is landelijk gelegen tussen Geraardsbergen en Ninove. Vlakbij de verbindingsweg 
Geraardsbergen-Aalst, de N460, bevindt zich een nieuw woonproject van SHM Dender-
streek. Het combineert landelijk en betaalbaar wonen met de bereikbaarheid van alle 
voorzieningen die gezinnen vandaag dagelijks nodig hebben: winkels, scholen, sportfacili-
teiten, openbaar vervoer,…

Het nieuwe woonproject bestaat uit verschillende ty-
pes woningen en laagbouw appartementen, zowel 
om te huren als om te kopen. Er komen 8 bel-étage 
woningen en 36 appartementen te huur. Allemaal 
met terras en sommigen ook met eigen tuin. Naast 
de huurwoningen is er ook een ruim aanbod van 20 
koopwoningen. Er zijn 4 bel-étage woningen met 2 
slaapkamer en carport en 16 woningen met 3 slaap-
kamers en garage.
Sommige woningen zijn voorzien van zonnepanelen. 
Binnen het woongebied komt er ook gemeen-
schappelijke groene ruimte en fietsenstallingen.

Idegem, betaalbaar wonen in de Denderstreek

IN DE KIJKER
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De vraag naar betaalbare, duurzame en kwalitatieve 
huur- en koopwoningen is hoog. Daarom bouwt SHM 
Denderstreek aan de toekomst voor heel veel gezinnen. 
Met diverse woonprojecten trachten we het aanbod te 
verhogen en zo tegemoet te komen aan deze vraag. Want 
betaalbaar wonen dat willen we voor iedereen!

Een nieuw woonproject in een autoluwe omgeving wordt weldra een 
nieuwe thuis voor heel wat gezinnen uit de regio.

Verschillende types



www.shm-denderstreek.be/kopen

Betaalbare woning kopen?

De voorwaarden vind je op onze website. 
De inkomensgrenzen in de tabel hieron-
der.
Bijkomende informatie voor kandidaat-
kopers :
koop@shmdenderstreek.be

Inkomensgren-
zen belastbare 
inkomen

KOPEN/LENEN

Alleenstaande 
(zonder persoon 
ten laste)

€ 39.678 

Alleenstaande 
met ernstige 
handicap

€ 43.639

In de andere 
gevallen € 59.510 

Per persoon ten 
laste te verhogen 
met

€ 4.104

Idegem is goed gelegen voor wie rustig wil wo-
nen maar toch dichtbij alle voorzieningen:

• STATION (Trein/Bus) - 500m
• CENTRUM Geraardsbergen - 7 km
• CENTRUM Ninove – 10 km
• PROVINCIAAL DOMEIN De Gavers -  2,5 km
• SCHOOL - op wandelafstand
• BAKKER/SLAGER - op wandelafstand
• DOKTER/APOTHEEK - op wandelafstand
• AUTOSNELWEG - 12.3km 

Interessante ligging

Sociale koopwoningen zijn niet alleen 
goedkoper in aankoop, er zijn nog een 
aantal bijkomende voordelen. 

Je betaalt voor de aankoop (nieuwbouw) 
een verlaagd btw-tarief van 6% bovenop 
de verkoopprijs. 
Je kan ook een sociale lening krijgen waar-
aan nog een aantal voordelen zijn verbon-
den:

lagere intrestvoet
lagere notariskosten
lagere dossierkosten

De eigen inbreng beperkt zich vaak tot 
€5.000. Alles samen een serieuze besparing 
op je budget.

VOORWAARDEN

VOORDELEN

Geraardsbergen telde vorig jaar 1.835 kandi-
daat-huurders waarvan er reeds 628 in Geraards-
bergen en deelgemeenten wonen. Onnodig te 
zeggen dat de beschikbare huurwoningen en 
-appartementen onmiddellijk verhuurd zullen 
zijn.

Huren

Het register van kandidaat-kopers voor de deel-
gemeenten van Geraardsbergen telt 47 kandi-
daten. Dat zijn er veel meer dan het aanbod. 
WIe al geregistreerd staat zal tijdig een uitno-
diging ontvangen. Maar je kandidaat stellen 
kan  nog steeds. Check dus zeker de informatie 
over voorwaarden en voordelen in het overzicht  
hiernaast.

De energiezuinige woningen die SHM Dender-
streek verkoopt, zijn binnenin nog niet voorzien 
van deuren, vloeren, betegeling en een keuken. 
En dus heb je als koper de vrijheid om alles naar 
eigen wens en budget verder af te werken en in 
te richten. 

Kopen



Lawaai is een vaak voorkomende vorm van overlast die verschillende nadelige 
gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Het kan stress en slaapstoornissen ver-
oorzaken en zelfs leiden tot agressief gedrag. We krijgen bij SHM Denderstreek wel 
vaker melding van nachtlawaai. Maar wat zegt de wet hierover?

De wetgeving in België is m.b.t. nachtlawaai vrij 
duidelijk: op het platteland of in de stad, waar 
je ook woont, het is verboden om tussen 22.00 
uur en 6.00 uur. Het maakt ook niet uit op wel-
ke manier: roepen en schreeuwen mag niet, ge-
luiden veroorzaakt door motoren en machines 
evenmin, muziek of dierengeluiden zoals hon-
dengeblaf: het is allemaal verboden.

Goed om te weten
Er zijn een paar dingen waar je rekening moet 
mee houden voor je overlast door lawaai meldt 
bij de politie.
Het is namelijk van belang dat de lawaaimaker 
ook daadwerkelijk de intentie heeft om lawaai 
te maken of door nalatigheid het lawaai heeft 
veroorzaakt. 
Stelt de politie vast daar het effectief om nacht-
lawaai gaat dan is de veroorzaker strafbaar en 
kan er een boete of administratieve sanctie vol-
gen.
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WAT ALS...
... ik last heb van 

nachtlawaai?

Nachtlawaai: wat zegt de wet in 
België?

Voorkomen is beter
Het is natuurlijk altijd beter om lawaai te voor-
komen en rekening te houden met de buren.
Wat jij geen lawaai vindt, kan voor iemand
anders wel hinderlijk zijn.

Als je dan toch aan het klussen of feesten gaat, 
verwittig dan even de buren. En tracht vooral de 
overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verdraagzaam
De gevoeligheid voor bepaalde geluiden ver-
schilt van mens tot mens. En nu we vaak dich-
ter bij mekaar wonen, kan er sneller overlast 
ontstaan. Dat is meestal niet zo bedoeld. Buren 
weten vaak niet dat jij alles hoort. In de eerste 
plaats is het belangrijk dat je dat laat weten. Met 
praten en een beetje verdraagzaamheid kom je 
al een heel eind.
Krop je frustraties niet op en wacht niet te lang 
om te praten met je buren wanneer je last hebt 
van lawaai. Als de sfeer erg verziekt is, wordt het 
haast onmogelijk om met elkaar in een positie-
ve omgeving te babbelen. En tracht soms ook 
begrip te hebben dat sommigen al graag eens 
muziek luisteren, wekelijks het gras maaien of 
een al te enthousiaste hond hebben.  Stap dus 
niet onmiddellijk naar de politie maar geef de 
buren een seintje dat ze meer lawaai maken 
dan ze soms zelf beseffen.

Loopt het toch fout? Dan kan je 
geluidsoverlast en nachtlawaai 
melden op het lokale politiekantoor 
of via 112.



Sinds begin mei heeft SHM Denderstreek 
twee nieuwe huurbegeleiders: Jennifer en 
Lana! Samen met hun collega Lavrans 
zorgen ze voor onze buurten, begeleiden ze 
huurders, stimuleren ze buurtinitiatieven en 
waken ze over de leefbaarheid. Een gevuld 
takenpakket en zeker geen gemakkelijk 
opdracht! Een beetje uitleg over wat ze doen 
maar ook wat ze niet doen, leek ons wel 
handig.

BEKEND IN DE BUURT

Maak kennis met de 
huurbegeleiders van 
SHM Denderstreek.

Huurbegeleiding - het woord zegt het zelf 
- draait om de  begeleiding van de huurder 
door SHM Denderstreek als verhuurder.
Zodra je als huurder bij ons een huurcon-
tract ondertekent, staan de huurbegeleiders 
voor je klaar. Ze plannen een eerste huisbe-
zoek om te bekijken hoe alles loopt, of alle in-
formatie duidelijk is, of je nog met vragen zit. 
Waar nodig zorgen ze voor ondersteuning 
om een duurzame woon- en leefsituatie 

op te bouwen.  Zo wil SHM Denderstreek er 
voor zorgen om elke huurder een duurzame 
thuis te bezorgen.

Waarvoor kan je terecht bij onze
huurbegeleiding?

BEGELEIDING

Voor die huurders die wat extra ondersteuning 

kunnen gebruiken is de huurbegeleiding een 

eerste aanspreekpunt. Of het nu gaat om sociale, 

metale of financiële problemen.  Je kan bij ons te-

recht. We doen dat ook zo laagdrempellig mogelijk 

d.m.v. individuele gesprekken. Openheid is hierin 

zeer belangrijk. We luisteren naar wat er speelt en 

bekijken dan samen met jou of het nuttig kan zijn 

om andere, externe partners in te schakelen. Zijn 

er problemen met de betaling van de huur dan 

zoeken we samen naar een oplossing. Voor ande-

re betalingsproblemen beschikken we ook over 

de nodige contacten die hulp kunnen bieden.
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zondag 5 juni (van 08u- 17u) 

O P R O E P

Wil jij ook een leuk initiatief nemen voor een fijne buurt? 
Zeker doen! Contacteer ons gerust bij vragen en waar mogelijk maken we jou 
wegwijs 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! 

BEMIDDELING

Bij burenconflicten of buurtproblemen zijn we  

het eerste aanspreekpunt. Wij proberen sa-

men met jou tegenstrijdige belangen en con-

flicten bespreekbaar te maken door middel 

van een open en respectvolle communicatie. 

Een kant en klare oplossing is zelden moge-

lijk maar we proberen vooral te streven naar 

een leefbare oplossing voor alle betrokkenen. 

Daarom zullen we ook altijd objectief naar alle 

verhalen luisteren.

INFORMEREN

Waar nodig zorgen we voor bijkomende in-

formatie en verduidelijking m.b.t. de rechten 

en plichten van jou als huurder en SHM Den-

derstreek als verhuurder. Beiden hebben hun 

verantwoordelijkheden die we graag verdui-

delijken. Heb je hierover een vraag, stel ze dan 

gerust.

BUURTWERKING

Bewoners en buurten dichter bij elkaar bren-

gen vinden we zeer belangrijk. Die samenho-

righeid zorgt ervoor dat mensen met mekaar 

praten waardoor onderlinge irritaties sneller 

opgelost raken.  Daarom stimuleren en in-

spireren we onze huurders graag om allerlei 

buurtactiviteiten te organiseren: een rommel-

markt, het starten van een gemeenschappelij-

ke moestuin,  een speelstraat, een buurtborrel, 

een straatfeest, petanqueclub,...

Waarvoor kan je NIET bij 
ons terecht?
SHM Denderstreek is een verhuurder 

van woningen en appartementen en 

onze medewerkers hebben maar een 

beperkt aantal bevoedheden. 

En dus kunnen we in volgende gevallen 

niet ingrijpen:

• bij vaststellingen van overlast: 

die moeten door de politie gebeu-

ren

• bij het opleggen van maatregelen 

in geval van burenruzies: enkel een 

vrederechter is hiervoor bevoegd

• bij (individuele) begeleidingstrajec-

ten m.b.t. mentaal welzijn, sociale of 

financiële problemen: hier kunnen 

we adviseren en zullen we doorver-

wijzen naar diverse externe organi-

saties en diensten



Dinsdag 31 mei legde de Raad van Bestuur van 
SHM Denderstreek aan de aanwezige venno-
ten het activiteitenrapport en de jaarrekening 
van 2021 voor. Het was dan ook een zeer pro-
ductief jaar want er werden 76 nieuwe wonin-
gen en appartementen opgeleverd en 312 hui-
zen en appartementen worden momenteel 
gebouwd! Er was aandacht voor het nu reeds 
volledig gerenoveerde patrimonium van SHM 
Denderstreek conform de richtlijnen van de 
Vlaamse regering (waarbij een maximale EPC 
score van 100kWh/m2 moet gehaald worden 
tegen 2025). Twee bijzondere projecten hier-
bij waren het na-isolatie-project waarbij alle 
spouwmuren van 600 woningen in diverse 
wijken geïsoleerd werden en het project waar-
bij 65 woningen in Zottegem zonnepanelen 
kregen.

TERUGBLIK OP 2021
SHM Denderstreek in cijfers en projecten

VERSLAG

Naar jaarlijkse gewoonte houdt SHM Denderstreek zijn Algemene Vergade-
ring op de laatste dinsdag van mei. Die dag wordt het voorbije werkingsjaar 
doorlopen en de resultaten en toekomst plannen besproken. Ook in 2021 
beheerste de covid-pandemie onze dagelijkse activiteiten. Hoewel sommige 
maatregelen de contacten met onze huurders bemoeilijkten en hier en daar 
de werken aan onze projecten en patrimonium vertraagden, vonden we an-
dere manieren om te blijven doorwerken. Moeilijk gaat ook weten we onder-
tussen. En dus kunnen we terugblikken op alweer een zeer productief jaar.

PROJECTEN



7 oorzaken waarom er niet (meer), 
niet sneller wordt gebouwd
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Heel cruciaal binnen de werking van SHM 
Denderstreek is het sociale beleid. De huur-
begeleiding bestond in 2021 uit twee voltijd-
se medewerkers. Ondertussen zijn het er 
zelfs drie. Zij werken nauw samen met alle 
betrokken actoren op het terrein (steden, 
gemeenten, sociale organisaties, OCMW’s,…). 
Maar het persoonlijk contact met de huur-
ders staat bovenaan de lijst met prioriteiten. 
Een eerste huisbezoek, ondersteuning voor 
buurtwerking, doorverwijzing voor extra om-
kadering,… het past allemaal 
binnen het sociaal beleid waarvoor 
SHM Denderstreek staat.    

Lees ook het artikel over de huurbegeleiding op pagina 5

SOCIAAL BELEID

TE LANGE WACHTLIJSTEN
De 312 woonentiteiten in uitvoering en de 
861 entiteiten gepland voor de komende ja-
ren zijn een absolute noodzaak. Meer nog, 
ze volstaan niet! De wachtlijst is te lang, de 
vraag is enorm en het aanbod aan kwalitatief 
en betaalbare woningen en appartement is 
te klein. 

SHM Denderstreek heeft op vandaag 7344 
kandidaat-huurders op de wachtlijst! En zij 
moeten, afhankelijk van de regio, gemiddeld 
6 à 7 jaar wachten voor er een nieuwe of vrij-
komende woning kan worden toegewezen. 
Ondertussen betalen velen onder hen huur-
prijzen die ruimschoots hun budget over-
schrijden en vaak voor woningen of apparte-
menten die niet meer in goeie staat zijn. Dat 
die termijn omlaag moet, staat buiten kijf. 
Maar dan moet er worden gebouwd want 
het bestaande patrimonium volstaat niet. 
Met grote renovatieprojecten van bestaan-
de sites alleen realiseren we geen inhaalbe-
weging. Nieuwbouw is het enige antwoord 
maar vaak niet populair. 

De doorlichting door de visitatiecommissie 
in 2021, resulteerde in een goed rapport. We 
kregen voor onze huuractiviteiten op 2 van 
de 17 beoordeelde doelstellingen ‘zeer goed’ 
en op 11 van de 17 ‘goed’. Voor onze koopac-
tiviteiten kregen we op 1 van de beoordeel-
de doelstellingen ‘zeer goed’ en op 9 van de 
10 ‘goed’.  Bovendien behoren we tot de 10% 
meest productieve SHM’s in Vlaanderen en 
noemden de gemeentebesturen ons een 
constructieve en meedenkende partner. Ze 
appreciëren bovendien de mix van huur en 
koop in onze nieuwe projecten

GOED RAPPORT

Wonen is een recht. De evolutie naar één 
woonmaatschappij per gemeente tegen 
2023 moet er toe leiden dat sociaal wonen 
in Vlaanderen nog toegankelijker en trans-
paranter wordt. Dat is alleszins de betrach-
ting van de Vlaamse Regering. Tijdens de 
Algemene Vergadering lichtte Mark Van der 
Poorten, voorzitter van de Raad van Bestuur, 
de vorming van een woonmaatschappij ver-
der toe. Er komt in de toekomst een centraal 
inschrijvingsregister maar de toewijzingen 
blijven lokale materie. Voor de huidige huur-
ders verandert er dan ook niet echt iets. (lees 
ook het artikel hierover op pagina 13)  SHM Den-
derstreek zal blijven inzetten om mensen 
met een bescheiden inkomen betaalbare, 
kwalitatieve en duurzame woonoplossingen 
aan te reiken. Dat is bepalend voor hun toe-
komst.

WOONMAATSCHAPPIJ

In 2021 vonden 184 gezinnen een 
nieuwe thuis binnen het patrimoni-
um van SHM Denderstreek.  1.377 
nieuwe kandidaat-huurders schre-
ven zich in! Dat wijst nogmaals op 
de uitdagingen waar we in de toe-
komst voor staan.

Het volledige jaarverslag op        
www.shmdenderstreek.be



I 
MIJN TUIN DE MOOISTE TUIN
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WEDSTRIJD
DE MOOISTE TUIN

Een mooie tuin, een verzorgd terras maken het zoveel aangenamer voor 
jezelf maar ook voor je buren. Ook een fij ne moestuin met eigen groenten 
of kruiden is altij d een meerwaarde. Meer nog: planten, bloemen, struiken, 
kruiden,…. ze zorgen allemaal voor meer groen, meer bij en, meer biodiversi-
teit,… en dat is goed voor het milieu. Maar terug naar onze wedstrij d: heb je 
je nog niet aangemeld maar heb je een sfeervolle tuin of terras, laat ons dat 
dan weten! 
Deelnemen kan tot en met 31/7! SCHRIJ F JE IN!

Deelnemen kan tot en met 
31 juli via mail naar
communicatie@shmdender-
streek.be of 
per post naar 
SHM Denderstreek
Heilig Hartlaan 54
 9300 Aalst. 

DEELNEMEN?
Wie bij SHM Denderstreek huurt, kan deelnemen aan 
deze wedstrijd. Het maakt niet uit of je een fl eurig balkon 
of een mooie (moes)tuin hebt, als maar blijkt dat je groe-
ne vingers hebt en zorgt voor het nodige en goed onder-
houden groen. Schrijf je in dat geval dus in en bezorg ons 
een paar foto’s. 

FOTO’S
Kan je zelf niet makkelijk foto’s maken van je mooie tuin 
of terras, geef dan een seintje en dan zoeken we een op-
lossing. We willen iedereen graag de kans geven om deel 
te nemen. Wil je graag op verschillende momenten foto’s 
doorsturen dan kan dat uiteraard ook.

JURY
Onze jury, die uit externe experten bestaat, gaat in augus-
tus op pad om de deelnemende tuinen en terrassen te 
beoordelen. In de eerste helft van september worden de 
winnaars gecontacteerd. 

IDEE - Heb je kinderen 
of kleinkinderen, laat 
ze dan onze tekening 
kleuren en hang die 
voor je raam want op 
een mooie tuin mag je 
best trots zijn!



De start van de zomervakantie zorgt bij  vele 
ouders vaak wel voor een extra portie stress.
Want hoe vullen we al die vakantiedagen? 
Tenslott e blij ven heel veel ouders doorwerken, op 
een paar weekjes vakantie na. En wat doe je op 
zo’n vrij e dagen en in het weekend?
We geven graag wat tips!

Vakantie in zicht!

TIPS voor de zomervakantie

Er zijn veel mensen die graag met vakantie 
zouden gaan. Maar om verschillende rede-
nen slagen ze er niet of nauwelijks in. Er zijn 
allerlei drempels en hindernissen die het hun 
onmogelijk of moeilijk maken om vakantie 
te nemen. Maar nu is er “Iedereen Verdient 
Vakantie”! Speciaal voor vakantiegangers 
met een beperkt budget, een beperking of 
een bijzondere vraag. 

Via de website: 
https: //iedereenverdientvakantie.be
vind je meer informatie. In het aanbod zitten

� daguitstappen
� georganiseerde vakanties
� groepsvakanties
� vakantieverblijven

VAKANTIE VOOR IEDEREEN
Heel wat steden en gemeenten bieden 
gratis vakantieactiviteiten en festiviteiten 
aan. Neem een kijkje op hun website of volg 
hun FB-pagina. Zeker op 11 juli, 21 juli en 15 
augustus (feestdagen) worden er overal leuke 
activiteiten georganiseerd, meestal gratis en 
altijd gezellig! We zochten er een paar op:

Haaltert - 10 juli - De Spot - Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap - tal van leuke activitei-
ten en optredens.

Ninove - Parkconcerten - 4 & 18 juli en 8 & 22 
augustus - Stadspark - gratis

Wichelen - Vlaamse Feestdag - 11 juli - dorp van 

Serskamp - kinderdorp en straattheater

CHECK JE STAD OF GEMEENTE

"Uit met Vlieg" zorgt de ganse zomer lang 
voor leuke en vaak gratis activiteiten in de 
regio. Het gaat van sport en spel over work-
shops naar culturele uitstapjes! 
Zo organiseren ze in Geraardsbergen  op ver-
schillende data en locaties het "Toverplein" 
met heel veel leuke, gratis workshops voor 
kinderen! Of je kan in Aalst op verschillende 
dagen naar Young Daycamp (Young Boun-
ce) in de Handelsschool.
Alle activiteiten van "Uit met Vlieg" vind je te-
rug op de website www.uitinvlaanderen.be
Je vindt er nog veel meer leuke uitstappen!

ER OP UIT MET vlieg



SPEELBABBELS IN LEDE EN ERPE-MERE

Huis van Het Kind in de gemeenten Lede  en Erpe-Mere  orga-
niseert de ganse zomer op verschillende locaties speelbabbels! 
Tijdens deze namiddagen is er altijd veel speelgoed , een hapje 
en drankje en een leuke sfeer. Ook de collega’s van de Bib komen 
soms langs. 
Zin in een speelbabbel? Dat kan! Je hoeft niet in te schrijven en 
het is helemaal gratis. Kinderen moeten wel vergezeld zijn van 
hun (groot)ouders.

Elke Speelbabbel gaat door van 14u tot 16u!

DATA EN LOCATIES IN LEDE: 
 X OC Impe: Essestraat 4, Impe 

 � Dinsdag 5/7 
 � Dinsdag 2/8

 X Lede, Wijk Kleine Kouter: Speeltuin aan Lijsterstraat
 � Dinsdag 12/7 
 � Dinsdag 9/8

 X OC Oordegem: Dorp 29, Oordegem
 �  Dinsdag 19/7 
 �  Dinsdag 16/8

 X Park tussen Burgerhuis en bib (Administratief Centrum 
2, Lede)
Hoera!! De Bib komt langs om voor te lezen! 

 � Dinsdag 26/7 

 � Dinsdag 23/8 

DATA EN LOCATIES IN ERPE-MERE: 
 X Groendal in Mere: Aan de voetgangersverbinding 

tussen Groendal Boven en Groendal Beneden
 �  Woensdag 6/7 
 �  Woensdag 3/8 

 X Buurthuis Burst: Sint-Maartenstraat 25, Burst
 � Woensdag 13/7 
 � Woensdag 10/8 

 X OC Aaigem: Ratmolenstraat 13, Aaigem
 � Woensdag 20/7 
 � Woensdag 17/8 !!!!!Hoera: De Bib komt langs 

met de voorleestent. Voorleesthema: Onder-
waterwereld

 X Buurthuis Ottergem: Rijkhofstraat 40, Ottergem
 � Woensdag 27/7 Hoera: De Bib komt langs 

met de voorleestent! Voorleesthema: Jun-
gle/safari

 � Woensdag 24/8 
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Hier en daar verschenen er in de pers al berichten over de komst van één 
grote woonmaatschappij. Tijd voor wat meer informatie over wat dat be-
tekent voor (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers.

Wat verandert er met 
de komst van  de  
WOONMAATSCHAPPIJ ?

IK HEB EEN VRAAG!

De Vlaamse regering heeft beslist dat er 
tegen 1 januari 2023 per gemeente maar 
één woonmaatschappij meer kan zijn en 
dat er voor de inschrijvingen van kandi-
daat-huurders een centraal inschrijvings-
register moet komen. Er komt dus één 
maatschappij die zowel sociale woningen 
bouwt, verhuurt, verkoopt en sociale le-
ningen regelt. 

Concreet wil dat zeggen dat de huidi-
ge sociale huisvestingsmaatschappij-
en (SHM’s) en sociale verhuurkantoren 
(SVK’s) samen moeten komen in één 
woonmaatschappij, één speler per wer-
kingsgebied. Die gebieden werden vast-
gelegd door Minister Diependaele.  Elk 
gebied bestaat uit meerdere gemeenten 
en steden. Een ambitieuze doelstelling 
waar het voorbije jaar achter de scher-
men al heel wat voorbereiding en overleg 
is voor gebeurd. Maar wat betekent dit 
voor onze (kandidaat-)huurders?

Nieuwe kandidaat-huurders zullen zich 
vanaf volgend jaar kunnen aanmelden 
via een centraal inschrijvingsregister en

V&A

zullen zich dus niet langer bij meerdere 
maatschappijen moeten inschrijven.

Onze huurders willen we geruststellen: 
de woonmaatschappij zal geen invloed 
hebben op jullie huidige woonsituatie. Jij 
kan als sociale huurder gewoon in je so-
ciale woning blijven wonen. Dat zal dus 
niet veranderen. En ook de nieuwe woon-
maatschappij zal de huurprijs ook nog al-
tijd berekenen volgens het besluit Vlaam-
se Codex Wonen zoals dat vandaag het 
geval is. 

Onze dienstverlening en jouw contact-
persoon blijven voorlopig ook gewoon de-
zelfde. Hoe de nieuwe woonmaatschappij 
er precies uit gaat zien, zal naar het najaar 
toe duidelijker worden. 

Wanneer er meer nieuws is zullen we dit 
via ons magazine, onze nieuwsbrief en 
via de website communiceren. Belangrijk 
nieuws laten we uiteraard rechtstreeks 
per brief weten. We houden jullie op de 
hoogte.
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M A A I  M E I  N I E T 
Onderhoud van groene ruimte

Woon je in een buurt met veel groen en is 
dat gemeenschappelijke ruimte dan sta je 
niet zelf in voor het onderhoud. Wanneer de 
grond eigendom is van SHM Denderstreek 
dan zorgt onze groenaannemer voor het 
onderhoud. Maar vaak is deze open ruimte 
ook eigendom van de gemeente. In dat ge-
val zorgen zij ervoor om alles netjes te hou-
den. Hou er wel rekening mee dat meer en 
meer steden en gemeenten meedoen met 
de actie “MAAI MEI NIET”. Hierdoor wordt er 
in de meimaand niet gemaaid of gesnoeid. 
Hiermee doen we de bijtjes en de natuur 
een enorm plezier. Maar geen paniek, on-
dertussen is iedereen terug aan het maaien!

ONDERHOUDS-
WEETJES

Z i e Z o !  net zo handig!

ONDERHOUDS-
WEETJES

In dit handig boekje vind je een heel uitge-
breid overzicht over welke herstellingen 
en onderhoud er ten laste zijn van de 
huurder en welke ten laste van de ver-
huurder. De meeste huurders kregen dit 
boekje bij de contractondertekening. Heb 
je er geen? Vraag er dan gerust eentje! Het 
boekje vind je ook digitaal op onze website.

B U I T E N O N D E R H O U D
Klusjes rondom het huis

De zomermaanden zijn de tijd bij uitstek om 
een paar klusjes af te werken.

SNOEIEN - Snoei tijdig struiken en hagen om 
te voorkomen dat het snoeiwerk te moeilijk 
wordt. Zo zorg je er ook voor dat de struiken in 
jouw tuin niet voor overlast zorgen bij je buren.
MAAIEN - Maai regelmatig het gazon.
WIEDEN - Laat onkruid niet woekeren maar 
wiedt het tijdig.
PLANTEN - Denk goed na over welke soort 
planten je in de tuin zet. Sommige planten 
hebben veel onderhoud nodig, andere woeke-
ren. Vermijd vooral woekerplanten zoals klimop, 
bamboe,...
STOEP - Ook de stoep voor je huis moet je 
netjes houden, wied indien nodig ook daar het 
onkruid. 






Recept

Waterijsjes! Heerlijke, frisse, verkoelende tussendoortjes. Ideaal voo op warme dagen. 
(Klein)kinderen zijn sowieso dol op ijsjes. En het voordeel van waterijsjes is dat ze wat 
gezonder zijn dan bijvoorbeeld softijsjes. Bovendien zijn ze makkelijk zelf te maken!

Bereiding: 30 min.

IN EN ROND....
Denderleeuw!

‘Tour Elentrik’

In de gemeente Denderleeuw kan je sinds kort een 
street art-project ‘Tour Elentrik’ volgen, een fi etstocht 
langs de elektriciteitskasten in de gemeente. Die 
kasten werden door kunstenaars getransformeerd tot 
echte street art-kunstwerken. Het thema ‘bekende 
kunstwerken met een link naar de Dender’ werd door 
elke kunstenaar anders ingevuld. Ga dus zeker de 
route fi etsen of wandelen en ontdek ze allemaal!

W A T E R I J S 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 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

SHM Denderstreek contacteren
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Meer weten? Check dan zeker:  
htt ps://www.denderleeuw.be/tour-elentrik-zorgt-
voor-kleur-op-elektriciteitskasten-in-denderleeuw

Ingrediënten voor 6 ĳ sjes

Fruitsap ofof pulp naar keuze: aardbei,
citroen, appel(sien), kiwi, watermeloen,...
Bloemsuiker (afh ankelij k van de hoeveelheid 
fruitsap of -pulp)
Ijsvormpjes voor in de diepvries

1. Maak van het gekozen fruit sap of (bij kiwi of wa-
termeloen) mix het tot pulp in een blender.

2. Los de bloemsuiker op in het sap of de pulp en 
roer goed om.

3. Proef even of het mengsel zoet genoeg is.
4. Ben je vertrokken van vruchtensap dan kan je 

dit mengsel nu gewoon in de vormpjes gieten.
5. Is de basis voor je ijsjes vruchtenpulp dan kan 

je die eerst fi lteren met een zeef en zo het sap 
opvangen.  Maar je kan ook de vruchtenpulp zelf 
gebruiken om de vormpjes op te vullen. In dat 
geval heb je wel meer pitjes.

6. Zet nu de gevulde vormpjes in de diepvries. Over 
ongeveer 4 uurtjes kan je genieten!




