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MBV HEEFT NIEUWE DIRECTEUR
Sinds 8 maart is mevrouw Isabelle Verwilst aangesteld als nieuwe
directeur van de MBV. Reeds 15 jaar was zij de rechterhand van de
directeur en kent zij de maatschappij door en door.
Haar ambitie is om een organisatie uit te bouwen waarin de
“mens” centraal staat. Het welzijn van de huurders, kopers,
medewerkers is heel belangrijk voor haar. Daarbij zal één van de
grootste uitdagingen het financieel gezond houden van de MBV
zijn zonder in kwaliteit in te boeten.

Wat is jouw mening?
De laatste jaren werkt
de MBV hard om de
communicatie en
samenwerking met
onze huurders te verbeteren.
Onlangs zijn we gestart met een
telefonische bevraging waarin
wordt geluisterd naar je mening
omtrent de woning, de buurt,
communicatie, herstelling ...
We hopen zo onze werking
waar mogelijk te verbeteren.

Nieuwe zitdag te
Evergem groot succes
Op vraag van het
OCMW Evergem
hebben wij sinds
januari een zitdag te Evergem.
Deze gaat door telkens de
2de donderdag van de maand
(niet in juli) in het Sociaal
Huis, Sleidinge-Dorp 54 te
9940 Sleidinge. Wij zijn daar
aanwezig van 8.30 u. tot
10.30 u.

MBV en PTI samen voor propere buurt

Nog meer
schoolgaande jeugd
Enkele laatstejaarsstudenten van
COLTD hebben
ons een bezoek gebracht.
We hebben afgetoetst of
de jeugd weet wat sociale
huisvesting inhoudt. Zo
hebben we verschillende
vooroordelen de kop ingedrukt
en beseffen wij dat dit voor
velen ongekende materie is. De
leerlingen weten ondertussen
dat ze bij ons terecht
kunnen voor een betaalbare
huurwoning en dat wij ook
koopwoningen aanbieden.

De leerlingen van het PTI
Eeklo hebben samen met ons de
wijk tussen de Roze en Blommekens
opgeruimd. Er werden 15 vuilniszakken met
zwerfvuil verzameld en opgehaald door IVM.
Tevens werden verschillende aanhangwagens met grof
vuil gevuld en afgevoerd naar het containerpark. De leerlingen
en bewonersgroep werden dezelfde dag uitgenodigd op de site van
IVM voor een rondleiding binnen het bedrijf.
Wij willen Stad Eeklo, IVM, de bewonersgroep en de enthousiaste
leerlingen bedanken voor hun medewerking en inzet!

Oh nee, een verstopping ...
Iedereen komt het wel eens tegen, het water loopt niet goed weg,
een putje loop over ... de eerste signalen van een verstopping.
Dit brengt dikwijls kosten mee die kunnen vermeden worden.
Wat kan je als bewoner doen om dit te voorkomen? Probeer zo
weinig mogelijk vet door de gootsteen te spoelen, het vet klontert
in de afvoerbuizen. In de badkamer moet je af en toe de haren
verwijderen uit douche of bad. Deze klitten samen tot klonters in
de afloop.
Denk je toch een verstopping te hebben? In de winkel kan je talrijke
producten kopen om afvoeren te ontstoppen. Wacht zeker niet te
lang om grotere problemen te vermijden.

Wist-je-datjes
» de omgeving van het Wilgenpark te Eeklo
volledig opnieuw is aangelegd met groen,
speeltuin, wandelpaden, ...

» op 1 april de appartementen van de Roze te
Eeklo in verhuring zijn gegaan

» de renovatie van de daken, het isoleren van
de zolders binnenkort zullen starten in de
wijk Hoekje - Oostmoer te Waarschoot

» onze arbeiders dakranden vernieuwen, groen
onderhoud doen van leegstaande woningen,
pleisterwerken uitvoeren ...

» in Ertvelde 3 leegstaande woningen worden
gerenoveerd

» de bouwvergunning van het nieuwe
kantoorgebouw is goedgekeurd

» de bouwvergunning voor de nieuwe

huurprojecten De passage, Waarschoot en
Sint-Bernardus, Bassevelde zijn goedgekeurd

» de werken van de eerste

koopappartementen in Tieltsesteenweg te
Eeklo zijn gestart

Wat je misschien
nog niet weet
Sommige
hulpbehoevende
huurders vragen een
sleutelkluisje aan om familie,
thuishulp ... binnen te laten.
De sleutelkluisjes kunnen
aangevraagd worden op onze
afdeling Patrimonium.
Indien er een vals
brandalarm afgaat in een
appartementsgebouw is
het beter de firma Etac te bellen
i.p.v. de brandweer. Zij zullen
het probleem dan oplossen.
Het nummer van Etac vind je
terug in de inkomhal.

↓

De passage, Waarschoot
(simulatiebeelden)

