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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 
c o m m u n i c a t i e @ s h m d e n d e r s t r e e k . b e

Jouw magazine!

VOLG OOK ALLE VERHALEN OP:

Beste bewoner, 
Geachte lezer,

2022 loopt op zijn einde! In het 4de en laatste be-
wonersmagazine van dit jaar blikken we dus even 
terug op het voorbije jaar maar kijken we ook voor-
uit. Met een patrimonium van 2300 woningen en 
tientallen nieuwe projecten in ontwikkeling was 
het opnieuw een druk  jaar. Bovendien heeft SHM 
Denderstreek een 10-jaren planning voor het on-
derhoud van het patrimonium. Hierin staan alle 
renovaties die moeten worden uitgevoerd om zo 
de woonkwaliteit te verbeteren en de energiekos-
ten te drukken.  Zo kregen 167 woningen het voor-
bije jaar zonnepanelen. Dat kunnen we niet alleen 
en dus doen we beroep op verschillende aanne-
mers. Gaat het om problemen met verwarming, 
warm water en ventilatie dan wordt de externe on-
derhoudsdienst van Equans ingeschakeld.  Wij als 
technische medewerkers doen zelf wel de kleinere 
herstellingen,  reparaties van kapotte of klemmen-
de deuren, kasten, herstellingen van stopcontac-
ten, klein schrijnwerk,...Het voorbije jaar deden we 
1390 interventies.  Daarvan waren er 85 herstel-
lingen of afwerkingen bij renovaties in de badka-
mer. Een heleboel dus. 

Onze betrachting is altijd om technische pro-
blemen zo snel mogelijk op te lossen want we 
beseffen maar al te goed dat mensen die een 
defect melden dat verwachten. Maar helaas is 
dat niet altijd mogelijk.  Toch krijgen we, on-
danks de soms negatieve reacties hier en daar, 
gelukkig vooral veel appreciatie van huurders. 
We zullen dan ook altijd proberen om zo snel 
mogelijk ter plaatse te komen. Je zal ons in 
2023 dus opnieuw tegen komen in onze regio, 
onderweg naar hopelijk een tevreden huurder. 

Langs deze weg willen we iedereen alvast, na-
mens het ganse team van SHM Denderstreek, 
een fijn eindejaar wensen! 

Vriendelijke groeten,

Geert Van De Sijpe en Michaël De Moerloose
Technische medewerkers

Prettige 
feestdagen!

mailto:communicatie%40shmdenderstreek.be?subject=


Sociale assistentieflats voor mensen met een bescheiden pensioen, ze bestaan weldegelijk! 
Ze zijn vaak een oplossing voor een groeiende groep ouderen die niet langer zelfstandig 
thuis wil of kan wonen met de hulp van thuiszorgdiensten maar zichzelf ook niet ziet verhui-
zen naar het woonzorgcentrum waar ze 24/7 zorg kunnen krijgen. Wanneer deze mensen 
dan een bescheiden pensioen krijgen, lijken ze vaak vast te zitten in hun situatie.  Want het 
alternatief van een assistentieflat lijkt voor hen, gezien de hoge kost, geen optie. Denken 
ze. Weinig mensen weten dat SHM Denderstreek ook over sociale assistentieflats beschikt, 
die zijn te huur en je kan er beroep doen op hulp- en zorgverlening.  We zetten graag twee 
van deze projecten in de kijker in Herzele. In samenwerking met VZW De Ster wonen daar 
verschillende ouderen in betaalbare assistentieflats.

SHM Denderstreek wil betaalbaar wonen voor 
iedereenmogelijk maken, dus ook voor oude-
ren met een zorgbehoefte. De laatste jaren 
blijkt steeds duidelijker dat de meerderheid 
van kandidaat-huurders alleenstaanden zijn 
en vaak ook 65-plussers. Mensen die vroeg of 
laat extra zorg nodig kunnen hebben. Rusthui-
zen zijn duur en veel mensen blijven bovendien 
ook graag zelfstandig wonen. Maar wonen en 
zorg moeten betaalbaar blijven en daar wringt 
vaak het schoentje. 

IN DE KIJKER Herzele - Mona Lisa Assistentieflats

HERZELE - Betaalbare assistentieflats 
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Betaalbaar wonen voor 65-plussers

In alle Vlaamse steden en gemeenten is de vraag naar 
betaalbare en  energiezuinige  woningen groter  dan  ooit.  
Die  vraag  zal  in  de  toekomst  alleen maar blijven stijgen. 
Vooral de betaalbaarheid vormt voor velen een struikel-
blok. SHM Denderstreek bouwt aan nieuwe projecten om 
het aanbod te verhogen. Ook voor 65-plussers en minder-
validen willen we voldoende aanbod voorzien. 
Want betaalbaar wonen dat willen we voor iedereen!

De oplossing bestaat: sociale assistentieflats. 
Er gelden bijzondere erkenningsvoorwaarden 
voor sociale assistentiewoningen, die ook afge-
stemd zijn op de regels voor de verhuring van 
een sociale woning, opgenomen in de Vlaam-
se Wooncode. 
Als huisvestingsmaatschappij beschikt SHM 
Denderstreek over verschillende assisten-
tieflats die we te huur aanbieden voor deze 
specifieke doelgroep. Voor wat het luik van de 
zorg betreft, wordt er samengewerkt samen 
met een externe zorgpartner. 



Dat kan op lokaal niveau met bestaande organi-
saties zijn of met het lokale woonzorgcentrum. 
Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in Lebbe-
ke.  Voor de assistentieflats in Herzele is er een 
samenwerking met VZW De Ster. Zij zorgen er-
voor dat de bewoners niks tekort komen en zich 
nergens zorgen moeten over maken.

Betaalbare assistentieflats met 
zorgondersteuning kunnen een 
oplossing zijn voor mensen met 
een bescheiden pensioen. 

Samenwerking met VZW De Ster

Herzele - JFK Assistentieflats

VZW De Ster is een kleine organisatie die onder 
meer in de residenties Mona Lisa en JFK in Her-
zele instaat voor de zorg en ondersteuning van 
de bewoners. 
De VZW heeft 4 mensen in dienst, waaronder 
één verpleegkundige, en werkt bovendien met 
een team van 4 vrijwilligers. Voorzitter van de 
vzw, Johan Van Vaerenbergh, stuurt alles aan 
maar is eveneens zeer actief betrokken bij de 
werking. 
VZW De Ster kan dus de nodige zorg bieden 
aan de bewoners van de vijf verschillende re-
sidenties die zij beheert waaronder de twee in 
Herzele. “Kan” want de vrije keuze van de bewo-
ners over wat ze qua ondersteuning wensen is 
cruciaal. “Er is geen verplichting, er is geen be-
moeienis.” laat Johan Van Vaerenbergh opteke-
nen. “Bewoners geven zelf aan wat de noden 
zijn waarvoor ze beroep willen doen op VZW De 
Ster. Maar ze kiezen vrij hun huisarts, kapper en 
evengoed hun thuisverpleging.  

Het is vooral de 24/24u-permanentie die voor 
velen een geruststelling betekent. Met een op-
roepsysteem kunnen ze dag en nacht de zorg- 
verantwoordelijken bereiken. Bijvoorbeeld om-
dat ze onwel werden of gevallen zijn” zo voegt 
hij er aan toe.  Voor die 24/24u-permanentie 
werkt VZW De Ster samen met familiezorg en 
het Wit-Gele Kruis. Op die manier is er dag en 
nacht een zorgkundige beschikbaar die binnen 
de 30 minuten aanwezig kan zijn in noodgeval-
len. Dat is niet alleen geruststellend voor de be-
woners maar even zeer voor hun familie, voor 
de mantelzorger. Zij worden gedeeltelijk ontlast 
en kunnen geruster zijn. Maar er is geen betut-
teling. Wie omkadering vraagt kan die krijgen. 
Wie vragen heeft kan bovendien ook beroep 
doen op de woonassistent. Dat gaat van prak-
tische vragen over een factuur tot het zorgen 
voor een oplossing van technische problemen. 
Deze manier van wonen heeft voor 65-plussers 
het grote voordeel dat ze nog steeds zelfstan-
dig wonen en hun eigen doen en laten bepalen 
en plannen. Maar wanneer nodig is de hulp er.

Bij de huur van een sociale assistentieflat 
bepaalt SHM Denderstreek de huurgelden 
cfr. de reglementering van sociale huisves-
ting en int de huisvestingsmaatschappij de 
huurgelden.

Het volgende wordt rechtstreek gefactu-
reerd aan de bewoner:
• Zorg en omkadering -  6€ per dag. Dit 

zijn vastgestelde kosten voor basiszorg.
• Verwerking van huisvuil
• Aanvullende diensten



Buurtfeesten en -activiteiten! We kunnen het alleen maar toejuichen! Daarom vinden 
we het bij SHM Denderstreek belangrijk om buurtbewoners, bij het opzetten van ac-
tiviteiten met en in hun eigen buurt, te ondersteunen. Een warme en leefbare buurt 
waar plaats is voor ontmoeting, begrip en respect is hierbij het doel. Om dit te realise-
ren betrekken we graag iedereen  die impact heeft op de buurt. Dat noemen we buurt-
participatie.
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WAT ALS... 
we iets willen organiseren in de buurt?

Herzele - JFK Assistentieflats

Buurtparticipatie is misschien een beetje 
een moeilijk woord. Waar het om gaat is dat 
bewoners samen, al dan niet met onder-
steuning van SHM Denderstreek, van hun 
buurt, wijk, straat een fijne omgeving kun-
nen maken. Dat heeft een positieve invloed 
op de ontwikkeling van leefbaarheid in een 
wijk of buurt. Waar mensen mekaar ken-
nen, zal er ook sneller een probleem worden 
besproken en zelf gezocht worden naar een 
oplossing.

In elke wijk zijn er wel buurtbewoners die 
graag iets organiseren. Een knutselclub, 
straatfeest, garageverkoop,.... het kunnen 
zeer uiteenlopende activiteiten zijn. Omdat 
we merken dat er her en der al heel wat ini-
tiatieven zijn, willen we hier graag de nodige 
ondersteuning voor geven. 
Meer zelfs! Gezien wij enorm enthousiast 
zijn over dergelijke initiatieven willen wij jul-
lie graag op weg helpen en een extraatje 
aanbieden.



Wat verwachten wij van jullie?

• Check eerst of er interesse is in de 
buurt.Doe rondvraag bij je buren wie 
wil mee helpen om dit te organiseren.

• Controleer of de gemeente een tus-
senkomst geeft voor de organisatie 
van je buurtfeest.

• Contacteer de huurbegeleiding voor 
de opstart. We overlopen samen met 
jou de plannen.

• Stel een folder of uitnodiging op (ge-
typt of geschreven).

• En vergeet geen foto’s van het mo-
ment zelf te nemen en deel ze met de 
hashtag #denderendwonen.  Je mag 
ze ook altijd aan ons bezorgen.

Wat kan SHM Denderstreek bieden?

• Eerst bekijken we wat je wil organise-
ren.

• Indien nodig zorgen wij voor het 
drukwerk (uitnodigingen, folders, 
affiches)

• We bieden eventueel een aperitiefbox 
aan (ter waarde van +/- 4,60 euro per 
persoon). We moeten dan wel weten 
welke activiteit je organiseert en om 
hoeveel deelnemers het gaat voor 
we dit doen. Maak een onderscheid 
tussen kinderen en volwassenen. Hou 
rekening met mensen die geen alco-
hol drinken.

• En we begeleiden waar nodig ook de 
iniatiefnemers. Zo kunnen ze een vol-
gende keer zelfstandig aan de slag. 

Wil jij iets organiseren?
SHM Denderstreek helpt je graag op weg!
Wil je een feestje organiseren met de buren of met de wijk dan willen wij je graag onder-
steunen. Ook activiteiten zoals een breiclub, garageverkoop, speelnamiddag of speel-
straat, ... wat je ook in gedachten hebt, we bekijken graag met jou de mogelijkheden.
De bedoeling blijft wel dat de bewoners de organisatie op zich nemen. Maar je vindt 
hiernaast alvast een checklist als handleiding. Daarnaast kunnen we ook ander onder-
steuning voorzien. Bij de stad of gemeente waar je woont, bestaan er soms ondersteun-
de maatregelen zoals feestcheques of het gebruik van materiaal.

We zochten alvast even op waar je informatie 
vindt op de website van jouw stad of gemeente 
wanneer je iets wil organiseren. Je vindt deze 
linken ook in de online versie van het magazine 
via onze website.

AALST
https://aalst.be/evenementen
DENDERLEEUW
www.denderleeuw.be/vrije-tijd/evenementen-
loket
ERPE-MERE
www.erpe-mere.be/producten/detail/305/subsi-
die-voor-het-organiseren-van-een-buurtfeest
GERAARDSBERGEN
www.geraardsbergen.be/feestelijkheden
HAALTERT
www.haaltert.be/buurtfeesten
HERZELE 
www.herzele.be/ondersteuning-verenigin-
gen-inititatiefnemers
LEBBEKE 
www.lebbeke.be/thema/3003/evenementen-
loket
LEDE
www.lede.be/product.aspx?id=944
LIERDE
www.lierde.be/vrije-tijd
NINOVE
www.ninove.be/cultuur-sport-jeugd-en-vrije-
tijd
OOSTERZELE
www.oosterzele.be/evenementen.html
SINT-LIEVENS-HOUTEM
www.sint-lievens-houtem.be
WICHELEN
https://www.wichelen.be/cultuur/wijkfeesten
ZOTTEGEM
www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/
uitgaan-in-zottegem/buurtfeesten

https://aalst.be/evenementen
http://www.denderleeuw.be/vrije-tijd/evenementenloket
http://www.denderleeuw.be/vrije-tijd/evenementenloket
http://www.erpe-mere.be/producten/detail/305/subsidie-voor-het-organiseren-van-een-buurtfeest
http://www.erpe-mere.be/producten/detail/305/subsidie-voor-het-organiseren-van-een-buurtfeest
http://www.geraardsbergen.be/feestelijkheden
http://www.herzele.be/ondersteuning-verenigingen-inititatiefnemers
http://www.herzele.be/ondersteuning-verenigingen-inititatiefnemers
http://www.lebbeke.be/thema/3003/evenementenloket
http://www.lebbeke.be/thema/3003/evenementenloket
http://www.lede.be/product.aspx?id=944
http://www.lierde.be/vrije-tijd
http://www.ninove.be/cultuur-sport-jeugd-en-vrije-tijd
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http://www.oosterzele.be/evenementen.html
http://www.sint-lievens-houtem.be
https://www.wichelen.be/cultuur/wijkfeesten
http://www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/uitgaan-in-zottegem/buurtfeesten
http://www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/uitgaan-in-zottegem/buurtfeesten


 Ver voor jouw evenement begint

 � Datum & tijd: Kies een datum en tijd voor jouw feest. Probeer je evenement zo in te 
plannen dat het niet samen valt met andere belangrijke gebeurtenissen, evenementen 
en speciale vakantiedagen (tenzij je hiervoor een speciaal evenement organiseert). Zo is 
de kans groter dat er meer mensen naar jouw evenement komen.

 � Locatie: Waar vindt het feest plaats? Is het buiten of binnen? Denk na over potentiële 
locaties.

 � Thema: Beslis of er een bepaald thema aan het feest gekoppeld wordt. 
 � Publiek:  Begin met het maken van een voorlopige gastenlijst.
 � Menu: Serveer je eten en drinken? Moeten gasten hun eigen eten of drinken meebren-

gen? Regel je een traiteur of niet?
 � Team: Bedenk of je het feest in je eentje gaat organiseren of dat je andere mensen 

nodig hebt bij het plannen en uitvoeren van jouw feest. 
 � Budget: Wat zijn de kosten?

 Twee weken vooraf

 � Bevestig de gemaakte afspraken: Zzorg ervoor dat al jouw leveranciers de bestel-
lingen bevestigen en dat alles op schema ligt. Je wil op de dag zelf niet voor verassin-
gen komen staan en er ergens op mispakken.

 � Koop ontbrekende items: Doe de boodschappen voor alle kleine dingen die je zelf 
kan kopen – ijsblokjes, bestek, tafelkleden etc.

 � Logistiek: Begin na te denken over de zitplaatsen en fysieke indeling van de locatie. 
Waar kunnen gasten parkeren? Door welke deur wordt de catering geleverd? Is er 
een podium voor de DJ of de band? Een dansvloer? Is er een garderobe voor de jas-
sen van de gasten? 

Een week vooraf

 � Maak een playlist: Als je geen DJ hebt en zelf voor de muziek zorgt, dan is het nu de tijd 
om een playlist te maken voor je feest.

 � Bevestig gasten: Vraag degenen die nog niet hebben geantwoord, te laten weten of 
ze naar het feest komen. Verzend herinneringen aan degenen die al bevestigd hebben 
naar jouw feest te komen om ze enthousiast te maken voor het evenement.

Eén dag voorafgaand

 � Tref voorbereidingen op locatie: Schik de meubels, zorg ervoor dat de WiFi werkt en test 
de geluidsapperatuur. Blaas de ballonnen op en hang andere feest decoratie op.

 � Koop bederfelijke producten. Zorg dat je de laatste last-minute producten zoals vers 
fruit en ijs.

Op de dag zelf

 � Opstelling: Kleed de tafels aan, zet de welkomstdrankjes klaar, doe een laatste sound-
check en zorg ervoor dat alle laatste last-minute dingetjes geregeld worden.

 � Catering: Laat de cateraar binnen en zorg ervoor dat ze alles hebben om te beginnen 
met het bereiden en serveren van het eten.

 � Foto & video: Laat een van je teamleden (of een professional) foto’s en video’s maken 
van je feest om achteraf met je gasten te delen. 

Voorbeeld van een checklist
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FOTOVERSLAG

Halloweentocht in 
LEDE

Barbeque in Lietbeka in 
LEBBEKE

Fijne buurten
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Halloweentocht in 
LEDE

Buurtfeest in
SCHENDELBEKE

Buurtfeest in 
LEDE

Organiseerden jullie ook iets in de buurt? Bezorg ons gerust de foto’s of deel ze met de hashtag #denderendwonen 





BEKEND 
IN DE BUURT
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Dit jaar organiseerden we voor het eerst de wedstijd “De Mooiste Tuin”. We merkten al 
vaker dat heel wat huurders met hun mooie tuin, verzorgd terras, het zoveel aangenamer 
maken voor zichzelf maar ook voor hun buren. Sommigen hebben zelfs een heuse moes-
tuin met eigen groenten en kruiden. Meer nog: planten, bloemen, struiken, kruiden,…. ze 
zorgen allemaal voor meer groen, meer bijen, meer biodiversiteit,… en dat is goed voor 
het milieu. Hoog tijd dus om al die groene vingers eens in de kijker te zetten en
om ze te belonen voor hun inspanningen. Allemaal samen maken ze de buurt mooier.

DEELNEMERS

Dit voorjaar lanceerden we onze wedstrijd en 
riepen we onze huurders met een mooie tuin, 
terras of fleurig balkon op om ons foto’s te stu-
ren van al dat moois. Een 30-tal huurders rea-
geerden. 

FOTO’S

Bij die huurders die het moeilijk vonden om 
ons foto’s te bezorgen, gingen we langs en 
maakten we zelf de foto’s. Iedereen moest de 
kans krijgen om deel te nemen. 
Ook mochten alle deelnemers op meerdere 
momenten foto’s maken. Zo zagen we foto’s 
van tuinen in het voorjaar en de zomer.

JURY

Eind augustus ging onze jury op pad om alle 
deelnemers een bezoekje te brengen. Onze  
externe expert was heel erg verheugd bij het 
zien van de tuinen. Ook de creativiteit van 
huurders om zelfs hun kleine terras of hun

balkon toch om te toveren tot mini-tuintjes 
kon op de nodige bewondering rekenen. 

NIEUWE WEDSTRIJD

We kunnen alvast aankondigen dat we ook 
volgend jaar opnieuw een wedstrijd “De 
Mooiste Tuin” zullen organiseren. En we ho-
pen alvast dat nog meer huurders zullen 
deelnemen. Wees vooral niet te bescheiden!

Alle informatie over de wedstijd lees je in het 
eerste magazine van 2023. 

WINNAARS

De winnaars werden telefonisch op de hoog-
te gebracht. Ze kregen ook het bezoek van 
een medwerker van SHM Denderstreek en 
mochten hun prijs in ontvangst nemen.

PROFICIAT AAN 
ALLE DEELNEMERS!

Kijk snel op de volgende pagina voor het fotoverslag! 

De winnaars van de wedstrijd
“DE MOOISTE TUIN”



Frans uit Haaltert

Idalie uit Geraardsbergen

Georgette uit Okegem

Dat Frans Van Impe groene vingers 
heeft, merk je onmiddellijk! In zijn 
tuin vind je heel veel verschillende 
planten. Hij heeft niet alleen een sier-
tuin maar ook een moestuin. En  hij 
composteert al zijn groenafval zelf. 
Dat gebruikt hij opnieuw in zijn tuin-
waardoor hij van ons de eerste prijs 
krijgt!

Georgette Van den Bogaert woont in 
een piekfijn huisje in Okegem. Zonder
dat je haar huisnummer kent, zie je on-
middellijk waar ze woont als je de straat 
inrijdt. Niet alleen haar tuin achteraan 
het huis is een paradijs voor de bijen 
ook   in haar voortuin en aan de voordeur 
zorgt ze voor veel fleur! Met veel plezier 
gaven we haar de tweede prijs.

Idalie Segers uit Geraardsbergen 
zorgt met de aanplanting in haar klei-
ne maar fijne tuin en rond haar terras 
voor een prachtige groene oase. Een 
mooie rozelaar pronkt in haar tuin vol 
met verschillende planten. En ook 
aan de vogeltjes wordt in de winter 
gedacht. Een meer dan welverdiende 
derde plaats! Geniet ervan.



Frans uit Haaltert

Idalie uit Geraardsbergen
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TIPS VOOR 
TUINONDERHOUD
TIJDENS DE 
WINTERMAANDEN

Wie denkt dat er tijdens de winter-
maanden niks te doen valt in de 
tuin heeft het mis. 
We zetten even een aantal tips op 
een rijtje. Zo is je tuin klaar voor de 
lente en om deel te nemen aan 
onze “Mooiste Tuin Wedstrijd” vol-
gend jaar.

• Niet-winterharde planten 
binnenhalen: wie kan haalt de 
niet-winterharde planten bin-
nen om ze te beschermen te-
gen de vorst. Kan dat niet, dan 
kan je de planten buiten inpak-
ken om ze te beschermen.

• Haal het laatste onkruid 
weg: door de vrij hoge tempe-
raturen van de voorbije maan-
den is er nog flink wat onkruid. 
Verwijder dus zeker nog on-
kruid in de winter. Zo vermijd je 
dat het verder uitzaait tijdens 
de lente. Vergeet ook niet om 
de wortels mee te verwijderen.

• Wintersnoeien: omdat ver-
schillende planten in een soort 
winterslaap gaan is dat vaak 
het ideale moment om ze te 
snoeien. Maar informeer je 
want naargelang de soort plan-
ten zijn er verschillende snoei-
periodes en -technieken.

• Bloembollen planten: wil 
je in het voorjaar mooie voor-
jaarsbloeiers in de tuin zoals 
tulpen en narcissen dan moet 
je de bloembollen planten voor 
de eerste vorst.



 TIPS  - Vermijd CO-vergiftiging

Ken jij de gevaren van bijverwarmen?

Reglement Inwende Orde
Het volledige reglement kan je raad-
plegen op onze website:
www.shm-denderstreek.be/ik-huur/

Reglement Inwendige Orde

In het document “Reglement Inwendige 
Orde” van SHM Denderstreek staan de afspra-
ken die we als verhuurder met onze huurders 
maken.
Op pagina vier staan er een aantal richtlijnen 
over “brand”. Daarin staat duidelijk dat gas-
flessen, petroliumvuren, houtvuren, vuren op 
steenkool en kerosine verboden zijn. En daar 
is een goede reden voor. Ze zijn niet veilig en 
vergroten bovendien het risico op brand en 
CO-vergiftiging. Je brengt hiermee jezelf en je 
familie maar ook de buren in gevaar.  

CO-vergifting

CO-vergiftiging maakt meestal verschillende 
slachtoffers tegelijk. CO, koolstofmonoxide, is 
een reuk- en kleurloos gas. Het komt vrij bij 
onvolledige verbranding van gas (aardgas 
en butaan- of propaangas), kolen, stookolie, 
petroleum, benzine of hout. De symptomen 
van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn en duize-
ligheid. Zeker wanneer meerdere mensen 
in eenzelfde ruimte dit hebben, kan het om 
intoxicatie gaan. Het gevaar bestaat dat je je 
bewustzijn verliest. Of veel erger sterft. Ook 
het gebrek aan ventilatie speelt hierbij een 
grote rol. Helaas slaat een rookmelder geen 
alarm bij koolstofmonoxide in de kamer.

Voorkomen is beter dan genezen

Bijverwarming met petrolium, hout, gas, 
kerosine, .... is verboden in de huurwoningen. 
De risico’s zijn veel te groot en de gevolgen 
soms niet te overzien.

WAT TE DOEN?

Als  je CO-intoxicatie vermoedt, volg 
dan volgende stappen:

• Voorkom dat je zelf bevangen raakt: ga 
nooit zomaar binnen in een ruimte waar 
een bewusteloos slachtoffer ligt. Bel in 
dat geval onmiddellijk de hulpdiensten.

• Verlucht de kamer, zet vensters en 
deuren open (als je dit kan doen zonder 
risico voor de eigen veiligheid).

• Bel de dienst 112 en vermeld dat het ver-
moedelijk om een CO-intoxicatie gaat. 
Vertel er ook zeker bij of het slachtoffer 
al dan niet bewusteloos is.

• Schakel de toestellen die vermoedelijk 
de oorzaak zijn, indien mogelijk, uit.

• Evacueer het slachtoffer uit de kamer.

ANTI-GIFCENTRUM: 070 245 245
HULPDIENSTEN : 112

Het stond recent nog in de krant dat dit jaar al 60 mensen gestorven zijn door 
CO-vergiftiging. Een verdubbeling ten opzichte van vorige jaren.  En dan moet de 
winter met vrieskou nog beginnen. Zeker nu de energieprijzen torenhoog zijn, zoe-
ken heel veel mensen naar alternatieve en betaalbare manieren om hun huis te 
verwarmen. Helaas vaak met gevaarlijke situaties tot gevolg of erger nog, met een 
dodelijke afloop. 



V&A

Waarom is er een aanpassing 
van de huurprijs?

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. Speci-
fieke vragen over jouw huur- of koopdos-
sier kan je uiteraard rechtstreeks stellen 
aan onze medewerkers.

In december krijgen onze huurders elk jaar een 
brief met daarin de berekening van hun nieuwe huurprijs. Omdat de huurprijzen van 
sociale huisvesting gebasseerd zijn op onder meer het inkomen en de gezinssamen-
stelling, wordt die informatie elk jaar gecontroleerd. Wijzigingen worden meegeno-
men om de huurprijs voor het volgende jaar correct te berekenen.
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Berekening REËLE HUURPRIJS =
1/55ste* jaarinkomen – 
patrimoniumkorting – gezinskorting + 
energiecorrectie

De huurprijs wordt bepaald door een wette-
lijk vastgelegde formule [zie kader]. 
Daarin zijn het inkomen, de staat van de wo-
ning, samenstelling van het gezin en ener-
giecorrectie bepalend.

INKOMEN

Je mag maar een bepaald maximum inko-
men hebben om sociaal te kunnen huren.
We kijken naar alle meerderjarige gezinsle-
den die een inkomen hebben. Ouders, kin-
deren waarvoor je geen kinderbijslag meer 
krijgt, inwonende grootouders … Alle inko-
mens tellen we mee. 
Een inkomen dat kan zijn: loon door wer-
ken, een pensioen, een uitkering, een inko-
mensvervangende tegemoetkoming … Al 
die inkomens tellen we op. We kijken voor 
de huurprijzen van 2023 naar inkomens van 
2020, want daar hebben we alle aanslagbil-
jetten van.

PATRIMONIUMKORTING

Daarvoor kijken we naar de kwaliteit van de 
woning, vertaald in de marktwaarde.
De marktwaarde is de prijs die je voor je huis 
zou betalen op de private huurmarkt. Die 
marktwaarde is belangrijk om de grenzen 
van je huurprijs te berekenen.
Maar vooral voor de patrimoniumkorting is 
die heel belangrijk. 

Voor deze berekening moeten alle maat-
schappijen een standaard tool gebruiken, 
de huurschatter. Die kijkt naar 17 onderde-
len van je woning (ligging, grootte, verwar-
mingstype, aanwezigheid parking, terras …). 
Zo wordt de marktwaarde automatisch be-
rekend.

GEZINSKORTING

Voor elke persoon ten laste krijg je een kor-
ting, 20 euro per maand. Heb je een kind ten 
laste dat mindervalide is dan krijg je die kor-
ting dubbel. Die informatie staat allemaal 
op je berekeningsblad.

ENERGIECORRECTIE

De energiecorrectie is nieuw sinds 2020. We 
passen die toe op onze meest energiezui-
nige gebouwen. Ongeveer 1/3de van onze 
huurders betaalt een kleine energiecorrec-
tie.

Voor vragen over je huurprijs kan je per 
mail contact opnemen via 
HUUR@SHMDENDERSTREEK.BE of 
je kan bellen op werkdagen tussen 8u 
en 12u.

* voor de meeste huurders van toepassing

http://HUUR@SHMDENDERSTREEK.BE





Feestelijk

Een feestelijk (voor)gerechtje, deze scampi’s 
met pittige tomatenroomsaus. Maar je kan 
dit ook als hoofdgerecht serveren met 
pasta of rijst.

1. Pel de knoflook en sjalotten en snipper ze fijn. 
Fruit aan in olijfolie. Voeg de fijn gesnipperde 
peterselie toe en laat zachtjes stoven.

2. Blus eventueel met wat witte wijn en laat even-
tjes doorkoken.

3. Voeg daarna de tomatenblokjes en de kruiden 
toe. Laat even sudderen tot alles gaar is. 

4. Voeg de room toe en laat dan zachtjes prutte-
len (niet meer koken!)

5. Pel de scampi’s (of koop gepelde scampi’s) en 
bak ze kort aan in wat olie, gekruid met peper, 
zout en cayennepeper.

6. Voeg de saus toe aan de pan met scampi’s.
7. Serveer met stokbrood of rijst of pasta.

Bereidingstijd:40 min.

INGREDIËNTEN (4 PERSONEN)
700 g ontdooide scampi’s
400 g tomatenblokjes uit blik
200 ml room
2 sjalotten
2 teentjes knoflook
peterselie, cayennepeper, peper en zout

OP STAP IN... 
de kerstperiode

“De mooiste tijd van het jaar” wordt de kerstperiode 
wel eens genoemd. Niet iedereen zal het daar mee 
eens zijn maar een gezellige tijd is het wel. Een paar 
tips om ervan te genieten:

• Naar de kerstmarkt gaan staat met stip op 1 van wat 
je kan doen. Een gezellige uitstap met je familie of 
vrienden en je vindt er vast wel eentje bij jou in de 
buurt. Ga genieten van de sfeer en de gezelligheid.

• Kerstdecoratie knutselen. Ideaal met kleine kinderen. 
En je hebt er bijvoorbeeld enkel wat lege rolletjes van 
het toiletpapier en wat verf voor nodig. Ook zelf ge-
maakte cadeautjes zijn een origineel idee.

• Mocht het gaan sneeuwen in de kerstvakantie maak 
dan zeker een sneeuwman en stuur je foto door naar 
SHM Denderstreek.

• En je kan ook altijd genieten van warme chocolade-
melk thuis!

PITTIGE SCAMPI’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 : 053 77 26 51 of socialhousing.zellik@equans.com
INSCHRIJVEN  |  inschrijvingen@shmdenderstreek.be     KOPEN, LENEN  | koop@shmdenderstreek.be
HUURDERS | huur@shmdenderstreek.be
Bellen kan elke werkdag van 8u tot 12u: 053 77 15 18     www.shm-denderstreek.be

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