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[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het
document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te
benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina
wilt plaatsen.]

WEGWIJSBRIEF MBV
Woordje van de directeur
Met
trots
bezorgen
wij
jullie
de
eerste
Wegwijsbrief. MBV wil 3 maal per jaar via deze brief zijn
bewoners informeren over wat er reilt en zeilt binnen
sociale huisvesting en deze woonmaatschappij. Je zal tips lezen, uitleg
krijgen over allerlei zaken, kennis maken met verschillende personen,...
Samen met deze brief bezorgen wij jullie een "wegwijskaartje". Dit kaartje
werd bedacht door de bewonersgroep. Draag er zorg voor.
Verder wens ik jullie veel leesplezier met deze eerste Wegwijsbrief die
werd gemaakt door en voor onze bewoners.

In de kijker
In de maand augustus wordt jaarlijks een
feestweekend
georganiseerd
in
de
Boomwijk te Ertvelde. Eigenaars en
huurders slaan de handen in elkaar om een
volledig weekend samen te feesten. Er
wordt een gratis optreden aangeboden, een
barbecue georganiseerd,
activiteiten
voorzien voor groot en klein.
Het buurtcomité van het Wilgenpark te
Eeklo
organiseert
jaarlijks
een
nieuwjaarsreceptie.
Een groot aantal
vrijwilligers zetten zich in om de bewoners
een gratis namiddag te kunnen aanbieden,
met de steun van zelfstandige ondernemers
en de stedelijke jeugddienst.
Dit zijn beide activiteiten die we als MBV
graag zien. De buurt wordt bijeengebracht
en de bewoners leren elkaar beter kennen.
Gebeuren er in je buurt ook dergelijke
initiatieven, breng ons hiervan op de hoogte!
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
Stationsstraat 58 – 9900 Eeklo

Bewonersgroep

Werkgebied MBV

Sinds begin 2016 is de MBV gestart met de
oprichting van een bewonersgroep. Hierin
zetelen bewoners die wonen in een sociale
(huur) woning, die gevestigd is in één van de
negen gemeenten waar de MBV actief is.
In Eeklo bestond een bewonersgroep onder
leiding van de SOM, maar deze zal worden
stopgezet.
De MBV heeft hierdoor beslist om zelf een
bewonersgroep op te richten. Het verschil is
dat de groep zich niet enkel richt naar de
bewoners van Eeklo, maar zich gaat richten op
het hele werkgebied van de MBV. De leden
hebben een adviserende, raadgevende rol naar
de MBV toe. Verder helpen ze bij de opmaak
van bepaalde documenten, flyers.
De groep wordt geleid door Leentje Demaret
die
naast
de
ondersteuning
op
de
boekhoudafdeling,
ook
werkt
aan
bewonersparticipatie. Haar doel is om de
samenwerking tussen MBV en de huurders te
optimaliseren

Wegwijskaartje
In bijlage vind u een wegwijskaartje. Hierop
staan de belangrijkste gegevens van de MBV
waar u zich toe kan wenden indien u
problemen of vragen heeft.
Bewaar dit kaartje zodat je direct de juiste
dienst kan contacteren.

Indien er bewoners zijn die nog interesse
hebben om in de groep te komen, kunnen ze
zich steeds wenden tot Mevr. Leentje
Demaret op het nummer 09/376.90.40 of
leentje.demaret@mbv.woonnet.be
( enkel in de voormiddag)

VERWARMING DEFECT!.
Mazout of elektriciteit
Technische dienst : 09/376.90.47
Maldegem–Ursel-Knesselare
Bollé Piet: 050/71.23.50
Eeklo-Waarschoot-Ertvelde-KaprijkeLembeke-Assenede-Boekhoute-ZomergemEvergem
Teerlinck Jens: 0494/62.59.50

Openingsuren: ma-di-do van 9.00 tot 11.00 uur

1ste en 3de vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

