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-

WEGWIJSBRIEF MBV
Mooi visitatierapport
Op 21 maart 2016 werd door Minister Homans
een positief rapport afgeleverd aan de MBV.
Bij een visitatie worden de werking en de
resultaten van een sociale huisvestingsmaatschappij van naderbij bekeken.
De laatste jaren heeft de MBV voor grote
uitdagingen gestaan. MBV is gefusioneerd, de
eerste sociale koopwoningen zijn opgeleverd
en verkocht, héél wat woningen zijn
gerenoveerd en de bewonersparticipatie werd
verder uitgewerkt. Dit alles zorgde voor een
uitbreiding
van
het
patrimonium,
een
personeelsgroei en heel wat veranderingen
binnen de MBV.
De komende jaren is het doel deze positieve
evolutie verder te zetten.
Bent u nieuwsgierig naar het rapport, onze
projecten, onze werking, neem dan een kijkje
op onze website.

In de
kijker
In 2017 gaan we over tot de verkoop van 8
sociale koopwoningen in de Roze te Eeklo.
Deze woningen hebben 3 slaapkamers, een
garage (apart van de woning), voldoen volledig
aan de huidige energienormen.
Bij de aankoop van de woning kan er genoten
worden van een gunstig woonkrediet.
-

De verkoopprijs
worden;

-

Goedkopere notariskosten indien de akte
wordt verleden door de Vlaamse
Overheid;

-

De intrest is gekoppeld aan het inkomen.

In de gemeente Knesselare heeft MBV in samenwerking met Knauf Insulation en
KU Leuven een proefproject opgestart om het effect te meten van het plaatsen
van dak- en spouwisolatie.
Minister Tommelein is op 17 november 2016 de verbluffende resultaten komen
bekijken, nu al kan een mooie energiebesparing worden aangetoond.
Een speciale dankjewel voor de bewoners van de Hemelrijkstraat voor hun geduld
en vlotte medewerking.

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
Stationsstraat 58 – 9900 Eeklo - 09/376 90 40

100%

geleend

Heeft u interesse in de woningen, neem dan snel
een kijkje op onze website of bel ons
09/376 90 48.

Minister Tommelein op bezoek in Knesselare

We wensen hen een aangename, warme winter toe!

kan

Er over
praten helpt!!

Huurprijsberekening 2017
Samen met deze nieuwsbrief ontvangen jullie
de huurprijsberekening voor 2017.
Graag aandacht voor het volgende :

Hoe omgaan met buren?

A
Een goede relatie met je buren onderhoudenAis
R
heel belangrijk. Vaak beginnen irritaties met
O
een kleinigheid die uit de hand loopt. Buren
krijgen ruzie en de situatie kan escaleren. M

Tips om ruzies in de buurt te voorkomen:
-

R

-

Een feestje! Breng je buur op de
E
hoogte;

-

Zorg dat je kinderen niet teveel lawaai
N
maken of vernielingen veroorzaken;

-

Zet de muziek niet te luid;

-

Parkeer je wagen correct;

-

Onderhoud je tuin.

E

-

25 & 26 mei 2017

-

10 & 11 juli 2017
17 juli tot 28 juli 2017
14 & 15 augustus 2017

Betaal voor de 10de van de lopende
maand op : BE81 0010 6650 7724 ;

-

Vermeld steeds het OGM-nummer bij
de betaling: OGM-nr: ++999/…/…++ ;

-

Betaal via een bestendige opdracht bij
de bank. Doe de brief mee naar de
bank;

-

Bezorg de nieuwe huurprijs aan OCMW,
CAW, schuldbemiddelaar of bewindvoerder als de betaling via hen
verloopt.

I
S

Moet je bepaalde klussen doen die
lawaai maken, breng je buur ervan op de
E
hoogte en doe dit overdag;

Verlof 2017

-
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Bij vragen, aarzel niet ons een mailtje te
sturen op verhuring@mbv.woonnet.be of neem
telefonisch contact met ons op.
Meer info kan je ook terugvinden op onze
website.

Binnen roken is nooit oké

-

Kom op tegen kanker lanceerde in november
een campagne tegen roken binnenshuis.
In bijlage is de folder hierover toegevoegd.
Iedereen verdient een gezonde leefomgeving!

-

.

-

Iedereen verdiendt een gezonde leefomgeving!

MBV wenst u een prachtig eindejaar en een gelukkig 2017
Wij gaan er even tussenuit van 26/12/2016 tot en met 2/01/2017
Openingsuren: ma-di-do van 9.00 tot 11.00 uur

1ste en 3de vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

