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FRISSE WIND VOOR MBV
Je hoorde het wellicht al waaien. Sinds 28 maart 2022 heeft MBV een
nieuwe hoofdzetel: Gentsesteenweg 46 in Eeklo. Iets verder dan
supermarkt Aldi en omringd door een groene omgeving vind je ons
splinternieuw kantoorgebouw. Hier werkt niet alleen de Meetjeslandse Bouwmaatschappij maar ook het Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland, dat je voordien aan het oude ziekenhuis AZ Alma
kon vinden. In 2022 werken wij nog apart van elkaar. Vanaf 2023
zullen het sociaal verhuurkantoor, wijzelf en CVBA Wonen (de
sociale huisvestingsmaatschappij uit Zelzate) één grote sociale
woonmaatschappij vormen.
Wat brengt deze verandering mee voor jou als huurder? Weinig. Je blijft in je huidige sociale woning wonen en ook
je huurprijs zal hetzelfde berekend worden. Voor kandidaat-huurders zal het wel gemakkelijker zijn om zich in te
schrijven door de één loketfunctie en één centrale wachtlijst.

/ Gft actie
/ Heb ik recht op een sociaal tarief
voor elektriciteit en aardgas?

Zag jij ze ook al? De groene gft containers komen
steeds meer in het straatbeeld. In samenwerking met
Stad Eeklo hebben we al onze appartementen in de
stad van eentje voorzien met een inhoud van 40 liter.
In de container gooi je afval van groente en fruit,
eierschalen, koffiegruis, tuinafval,… Zo sorteer je het
groen afval én bespaar je geld op restafvalzakken. Een
retributiesticker (die heb je nodig om de bak te laten
ophalen) kost namelijk minder dan een witte zak. Je
vindt ze in de supermarkt aan 0,50 cent per stuk. Op de
infosticker, die op de voorkant van de bak kleeft, lees je
wat allemaal in de bak mag maar ook wat er niet in hoort.
Zo mogen theezakjes en beenderen bijvoorbeeld niet
in de container. Ook plastic en biologisch afbreekbare
zakken mogen er niet in. Je eten steek je dus niet in
een zak, maar gooi je zo in de bak.

Sommige personen en gezinnen hebben recht op
een verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas.
Dit wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal
tarief’ genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen
toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of
tegemoetkomingen krijgen. Welke dat zijn lees je op de
website van de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be).
Normaal gezien krijg je automatisch het sociaal tarief
van je energieleverancier. Geniet je geen verlaagd tarief?
Neem dan contact op met uw energieleverancier. Een
mogelijke verklaring kan zijn dat de persoonsgegevens
niet correct zijn.

/ ‘Recycle’
Twijfel je soms wanneer je de pmd-zak
moet buiten zetten? Of gooi je iets in
de restafvalzak dat er eigenlijk niet
in hoort? De app ‘recycle’ geeft je
een overzicht van alle ophaaldata
in jouw gemeente of straat en toont
je de sorteerregels voor pmd, glas en
papier. De app geeft je ook een herinnering wanneer
je jouw afval dient buiten te zetten.
Daarnaast kan je alle recyclageparken, Bebatinzamelpunten of kringwinkels bij jou in de buurt
raadplegen, inclusief hun openingsuren en de snelste
weg ernaartoe. Zo weet je steeds wanneer het afval
wordt opgehaald en vergeet je bovendien niet nog
snel die zak of doos buiten te plaatsen. Een echte must
download dus! Heb je geen smartphone? Alle info is
ook terug te vinden in de ophaalkalender en op de
website van IVM.

IVM komt deze bak, net zoals pmd, om de 14 dagen
halen. Is je container vol en wil je hem laten ophalen?
Kleef dan een retributiesticker rond het handvat en
plaats hem na 20u ’s avonds en voor 6u30 ’s morgens
buiten.
De container behoort toe aan je appartement. Indien je
verhuist neem je hem dus niet mee, want de container
zal door de volgende bewoner gebruikt worden.

/ Jaarlijks onderhoud van de dakgoot

/ Help, er blijft water in het toilet staan!
Blijft er water in jouw toilet staan? Dan is de septische
put vermoedelijk vol of is er een verstopping. Bij
een individuele woning dien je zelf een firma te
contacteren die de put komt ledigen of je leiding
ontstopt. Is er een gemeenschappelijke septische put
(in appartementsblokken en duplexen)? Contacteer
onze technische dienst en zij bekijken of de put dient
geledigd te worden of er een ander probleem is.

Bij hevige regenval krijgt onze technische dienst
geregeld de melding dat de dakgoot van de woning
overloopt. Het is belangrijk om toch zeker jaarlijks jouw
goten te kuisen zodat deze niet verstopt geraken als
het veel regent. Als huurder dien je zelf de goten te
kuisen. Neem dus zeker tijdig een kijkje en voorkom
problemen bij regenval.

/ Maak online je afspraak
Voortaan kan je ook online een afspraak maken. Dat doe je door te surfen
naar www.mbv-sociaalwonen.be. Daar kan je naar ‘afspraak maken’ gaan en
vervolgens je soort afspraak en een uur en datum kiezen. Zo kan je zelf zien
welke beschikbare momenten er zijn en kan je gemakkelijk en snel annuleren
indien nodig. Daarnaast krijg je de dag zelf een herinnering zodat je de afspraak
niet uit het oog verliest. Je kan uiteraard ook nog steeds telefonisch een afspraak
maken via het nummer 09 432 20 00 of aan ons loket langskomen tijdens de
openingsuren (van 9u tot 11u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).

/ Geen stroom?

Stappenplan als de stroom uitvalt
Heb je op bepaalde plaatsen nog wel stroom?

Nee

Ja

Ik heb nergens stroom

Op enkele plaatsen is er nog stroom

Hebben jouw buren stroom?

Ja

Of, ik weet het niet

De buren hebben
ook geen stroom

Nee

Ligt de hoofdautomaat of
verliesstroomschakelaar uit?

Ja

Liggen er zekeringen/automaten uit?

Contacteer Fluvius*

Nee

Schakel de hoofdautomaat,
de verliesstroomschakelaar
en alle zekeringen uit?

Zekeringen/automaten liggen uit

Ja

Nee

Schakel de automaat weer
in of vervang de zekering

Zowel de hoofdautomaat
als de verliesstroomschakelaar zijn ingeschakeld

Schakelt de automaat/zekering
weer uit?

Contacteer Fluvius*

Nee

Alles werkt

Zekeringen/automaten liggen niet uit

Contacteer Fluvius*

Ja

Automaat schakelt
weer uit

Verwittig de technische
dienst

Schakel de hoofdautomaat
en/of de verliesstroomschakelaar weer in

Schakelt de hoofdautomaat
weer uit/niet aan?

De hoofdautomaat
valt weer uit

Ja

Nee

Contacteer Fluvius*

Schakel de automaten of
zekeringen één voor één
terug in

Proficiat!
Je hebt zelf je
probleem verholpen

Schakelt de installatie
opnieuw uit?

Ja

De installatie valt
weer uit

Nu weet je in welke stroomkring er een probleem is

LET OP!

Nee

Ik heb weer stroom

Nee

Ik heb nog steeds
geen stroom

Verwittig de technische
dienst

Contacteer Fluvius*

Open nooit het verzegelde
gedeelte van je elektriciteitsinstallatie. Daar hangen boetes
aan vast.

*Stellen we samen vast dat het deffect zich
op onze installatie bevindt, dan sturen we
meteen een technicus ter plaatse.

Bron: www.fluvius.be

/ Deur aan deur verkoop
De laatste periode
krijgen we soms
meldingen van huurders die navraag
doen over een deur
aan deur verkoper.
Er komt dan iemand
langs die bijvoorbeeld vraagt of je
jouw dak wil laten
reinigen, of je een
voorstel tot een betere energieleverancier wil doen. Informeer je steeds
goed en onderteken niets tot je zeker weet dat de
persoon te vertrouwen is. Bij twijfel kan je altijd onze
technische dienst bellen op het nummer 09 432 20 20.

/ Meldpunt lawaaioverlast of
dierenverwaarlozing
Wie lawaaihinder
van dieren ervaart, kan voortaan bij het lokaal
meldpunt van de
Stad Eeklo terecht. Ook wie
dierenverwaarlozing opmerkt, kan
het meldpunt gebruiken. Contact
opnemen doe je via mail naar dierenwelzijn@eeklo.be.
Inwoners van andere gemeenten kunnen hun klacht
neerleggen bij de dienst dierenwelzijn door naar het
nummer 1700 te bellen of een mail te sturen naar
dierenwelzijn@vlaanderen.be.

/ Contactgegevens politie
MBV krijgt geregeld meldingen binnen over nachtlawaai, diefstal, foutief geparkeerde auto’s en strafbare feiten. In
die situaties is het best dat je de politie van je gemeente contacteert. Dan komt de wijkagent langs en doet hij/zij
vaststellingen.
9 Politiehuis Eeklo
Raverschootstraat 67
tel 09 376 46 46
9 Wijkpost Kaprijke
Plein 1
tel 09 376 46 46
9 Wijkpost Sint-Laureins
Dorpsstraat 91
tel 09 376 46 46

9 Commissariaat Lievegem
(Zomergem)
Sportlaan 1
tel 09 244 26 00
9 Wijkcommissariaat Waarschoot
Kerkstraat 7
tel 09 244 25 70
9 Politiehuis Maldegem
Industrielaan 10
tel 05 072 71 70

9 Commissariaat Evergem
Fortune De Kokerlaan 46
tel 09 257 00 10
9 Wijkcommissariaat Assenede
Markt 26
tel 09 257 00 10
9 Wijkpost Knesselare
De Plaats 14
tel 09 325 75 09

