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HUURLASTEN

Samen met deze wegwijsbrief ontvang je de afrekening van 
de huurlasten voor 2018. De huurlasten zijn kosten die je als 
huurder wettelijk verplicht bent te betalen. Maandelijks betaal je 
hiervoor een voorschot. Als de werkelijke kosten kleiner zijn dan 
de betaalde voorschotten zal je geld terug krijgen. Als de kosten 
groter zijn dan de voorschotten zal je moeten bijbetalen. MBV 
tracht deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Wijkbabbels Knesselare 
en Ertvelde
Sinds vorig jaar nodigt de 
maatschappij op regelmatige 
tijdstippen haar bewoners uit 
voor een wijkbabbel.
Een tijdje terug vond een 
wijkbabbel plaats in Knesselare 
en Ertvelde. We kunnen spreken 
van een “succesformule”, dit kon 
je merken aan de opkomst en 
de reacties van de bewoners. 
Opmerkingen zoals “leuk 
initiatief dat jullie naar ons 
toekomen” en “we zijn blij dat 
de wijkbabbel plaats vindt op 
zaterdag zodat iedereen kan 
aanwezig zijn” motiveren ons om 
deze aanpak verder te zetten.

Start kantoorgebouw

Misschien heb je het al gezien. 
De werken aan de nieuwe site 
langs de Gentsesteenweg te 
Eeklo zijn gestart. Op de site 
zal het kantoor en magazijn van 
MBV worden ondergebracht. 
Daarnaast zullen ook 5 sociale 
huurappartementen gebouwd 
worden.

Wilt u de werkzaamheden 
volgen? Neem een kijkje op onze 
vernieuwde website.

Opleiding 
betonherstelling
Onder het motto “al doende 
leert men” hebben onze 
arbeiders een opleiding gevolgd. 
Daar hebben ze geleerd hoe 
betonrot kan hersteld of 
vermeden worden. 
Wat is betonrot? Betonrot is 
schade aan gewapend beton. 
De wapening begint te roesten 
en het beton vertoont daardoor 
barsten.  
In de opleiding leerden de 
arbeiders hoe zij terrassen 
en andere betonconstructies 
kunnen herstellen. De eerste 
uitdaging zullen de terrassen in 
‘t Veldeken te Maldegem zijn.

Telefonische enquêtes
We hechten veel belang aan de tevredenheid van onze 
bewoners daarom worden er wekelijks telefonische 
enquêtes afgenomen. Uit de eerste resultaten bleek 
dat onze huurders moeilijk de weg vonden naar onze 
website en er nog werk was aan onze telefonische 
bereikbaarheid.

Tijd voor actie!
» We hebben onze telefonische bereikbaarheid 

uitgebreid. Voortaan zijn we elke werkdag 
telefonisch bereikbaar van 08.00-12.00 uur en van 
13.00-17.00 uur. In tijden waar het de gewoonte 
wordt om te praten tegen een antwoordapparaat 
kiest MBV resoluut voor een aanpak waar onze 
huurders en kopers centraal staan.

» Komt u liever persoonlijk bij ons langs? Ons loket is 
open op maandag, dinsdag, donderdag en de 1e en 
3e vrijdag van de maand van 09.00-11.00 uur.

» Onze website werd begin februari in een nieuw 
jasje gestoken. De website werd overzichtelijker én 
gebruiksvriendelijker gemaakt. Je kan de website 
nu ook eenvoudig raadplegen met GSM, I-pad… .

 Veel plezier met je ontdekkingstocht op www.
mbv-sociaalwonen.be. Je kan er de enquête ook 
spontaan invullen. Heb je een goed idee? Laat het 
achter onder het gedeelte van de “enquêtes”.



Wist-je-dat
» in maart 2019 de maatschappij 

acht sociale koopwoningen 
heeft verkocht in Pieter Van 
Deputtestraat te Eeklo.

» de maatschappij momenteel 
bezig is met de verkoop van 
acht sociale koopwoningen in 
Nonnekensweg te Ursel.

» MBV niet alleen investeert 
in haar woningen! Wij 
kochten onlangs twee nieuwe 
bestelwagens voor onze 
arbeiders. Nu kunnen wij onze 
huurders nog beter van dienst 
zijn.

» we na de storm van zondag 
10 maart 2019 meer dan 
200 meldingen kregen over 
stormschade. Onze arbeiders 
en onderaannemers werkten 
continu om zoveel mogelijk 
schade op zo kort mogelijke 
tijd op te lossen.

» we momenteel bezig zijn 
met de actualisatie van 
de kandidaat-huurders 
en kandidaat-kopers. Zo 
zorgen we ervoor dat onze 
wachtlijsten actueel zijn 
en kunnen de kandidaten 
hun voorkeuren aanpassen. 
Een aantal van onze 
huidige huurders staan 
ook ingeschreven op 
deze wachtlijst voor een 
andere woning of voor een 
koopwoning. Vergeet je dus 
niet te actualiseren!

Energiescan Woonwijzer

We willen allemaal besparen op onze facturen voor elektriciteit en/of 
aardgas. Bovendien zorg je door een lager energieverbruik ook voor een 
beter klimaat. Maar hoe pak je dit aan? Wij helpen je graag op weg door 
middel van de gratis energiescan. 

Wat is een energiescan?
Een energiescanner komt bij je langs om energiebesparende tips te geven. 
Tijdens zijn bezoek beantwoordt de energiescanner al je vragen en kan hij 
helpen kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren zoals plaatsen 
van ledlampen, tochtstrips, spaardouchekoppen, ...

Hoe aanvragen?
De energiescan wordt uitgevoerd door Woonwijzer. Je kan bij hen de scan 
aanvragen. Iedereen die een sociale woning huurt, komt in aanmerking 
voor een gratis energiescan! Heb je reeds in het verleden een energiescan 
gehad? Geen probleem! Je hebt recht op een tweede gratis opvolgscan! 

 09 378 61 70
 energiescan@woonwijzermeetjesland.be

Renovaties

ALBRECHT RODENBACHSTRAAT, EEKLO
In de woningen werden verschil-
lende aanpassingen uitgevoerd. De 
3-slaapkamerwoning is gerenoveerd 

naar een 2-slaapkamerwoning. De kleinste slaapka-
mer is nu een badkamer en de voorplaats en achter-
plaats zijn samen een ruime living geworden. Tevens 
werden alle woningen uitgerust met hedendaagse 
technieken zoals centrale verwarming en ventilatie.

MOTJE-TUINWIJK MOTJE ZOMERGEM
Na 2 jaar renoveren zijn de laatste 
woningen bijna afgewerkt. De 

technieken en binnenafwerking 
werden vernieuwd. De werken zijn gestart in april 
2017 en de kostprijs bedraagt meer dan 1 miljoen 
euro.

Nieuwe werknemer
Op 29 oktober 2018 is Mevr. Alison Claeys in dienst gekomen bij MBV. Haar functie bestaat uit 
het aansturen van de afdeling Dienstverlening & Staf. Deze afdeling regelt de verhuur & verkoop 
van woningen, de sociale leningen, de verzekeringen, het financieel beheer, het sociaal beheer, 
raden van bestuur, algemene vergadering en nog zoveel meer. Kortom alles wat niet technisch 

is kan je hier terugvinden. Alison vervangt Mevr. Isabelle Verwilst die nu directeur is.

gerenoveerd

bijna afgewerkt

Nonnekensweg, Ursel Stormschade Wilgenpark, Eeklo


