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MBV HEEFT EEN NIEUWE VOORZITTER
In mei 2019 werd een nieuwe raad van bestuur samengesteld
voor de komende 6 jaar. De voorzitter, dhr. Paul Broekaert,
heeft na 37 jaar verdienstelijk afscheid genomen. Onder zijn
voorzitterschap groeide MBV waardoor wij op vandaag zorg
dragen voor 1800 woningen en hun bewoners.
De raad van bestuur koos eensgezind een nieuwe voorzitter,
dhr. Frank Sierens, die reeds 19 jaar bestuurder is bij MBV.
Hij zal vol enthousiasme proberen MBV verder te laten groeien.

Huurprijsberekening WIJZIGING 2020
De Vlaamse Regering
wijzigt op 1 januari 2020
de huurprijsberekening.
Er zijn drie elementen die
wijzigen:

» Voor een energiezuinige
»
»

woning betaalt u een
energietoeslag.
De marktwaarde van uw
woning bepalen we met een
nieuw schattingsmodel.
De manier om uw inkomen
vast te leggen wijzigt.

Uw inkomen blijft de grootste
invloed hebben op uw huurprijs.
Een volledige uitleg ontvangt u bij
de definitieve huurprijsberekening
in december 2019.
Jaarlijks bezorgen wij u de
persoonlijke gegevens waarop de
huurprijs zal worden berekend.
Controleer deze gegevens
goed! Indien er zaken zijn die
niet correct zijn, laat dit dan
onmiddellijk weten.

Domiciliefraude
De afgelopen maanden is
domiciliefraude bij sociale
woningen meermaals in
het nieuws gekomen. Ook
MBV voert een actief antidomiciliefraudebeleid.

Wat is domiciliefraude?
1. Het laten inwonen van een
persoon zonder ons daarvan
op de hoogte te brengen.
2. Het niet (zelf) bewonen van de
sociale huurwoning.

Hebt u hieromtrent vragen dan
kan u altijd onze medewerkers
contacteren.

Wat doet u als uw gezin verandert?
Als uw gezin groter of kleiner
wordt, dan moet u ons hiervan
binnen de maand op de hoogte
brengen. Uw huurprijs hangt
namelijk af van uw gezinsgrootte.

Fraude melden?
Iedereen kan een vermoeden
van domiciliefraude melden.
Deze meldingen worden steeds
onderzocht zonder de identiteit
van de melder bekend te maken.

Wat laat u zeker weten?
» Er is een kindje geboren.
» Een kind of andere bewoner
verlaat de woning.
» U gaat scheiden of u gaat uit
elkaar met uw partner.
» Er is iemand overleden.
» Er komt iemand bij uw gezin
wonen.

Gevolgen domiciliefraude?
Domiciliefraude is een misdrijf
en kan het einde van het
huurcontract betekenen.
U heeft er dus alle belang bij om
alle wijzigingen direct aan ons te
melden!
We kunnen niet aanvaarden dat
huurders om welke reden dan ook
een inwoning niet aangeven en/of
aanvragen.

Rookmelders zijn verplicht in woningen om conform te zijn
Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het
vuur, maakt vooral de rook tal van
slachtoffers. Die rook is verstikkend
en verspreidt zich razendsnel. Vooral
als er ‘s nachts brand uitbreekt, is het
risico om niet tijdig wakker te worden
groot. Rookmelders vormen dan ook
een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand.

Daarom verplicht de Vlaamse overheid
de aanwezigheid van rookmelders in
woningen vanaf 1 januari 2020.
MBV heeft alle huurwoningen uitgerust
met rookmelders. Mocht u vaststellen
dat er in uw huurwoning geen rookmelder op elke verdieping (niet op zolder)
aanwezig is, gelieve onze Afdeling Patrimonium spoedig te contacteren op
09 376 90 47 of herstelling@mbvsw.be.

Verhuizen, slopen, bouwen en opnieuw verhuren ...
De woningen in de Zoutweg te Waarschoot bestaan uit verschillende bouwfases.
De oudste woningen dateerden van 1938 en voldeden niet meer aan de wettelijke
normen waardoor MBV beslist heeft deze te slopen. Aan de huurders van deze
woningen werd een alternatief aangeboden. Begin 2019 werden de woningen
volledig afgebroken. Een creatieve architect kon op het terrein geen 6 maar
8 woningen inplanten. In juli werd gestart met de opbouw van de nieuwe
woningen, deze hebben 2 slaapkamers, een tuinberging en zijn voorzien van
een regenwaterput. Dit project voldoet aan de hedendaagse energiezuinige
normen en zal het straatbeeld opwaarderen. We kijken er naar uit de nieuwe
huurders te verwelkomen!

Wist-je-dat
»

u als huurder
verplicht bent om
een inboedelverzekering af te sluiten.
Deze verzekering komt tussen
bij schade door brand, water,
storm,.. aan uw huisraad
(meubels, persoonlijke zaken,…).

»

het stockeren en/of
gebruiken van vloeibaar gas, gasflessen
of petroleum in onze
woningen ten strengste
verboden is.

»

»

op 30 november
2019 het bewonerscongres van Vivas
doorgaat in BeverenWaas. Dit jaar staat het thema
verhuizen in de kijker. Zin om
mee te gaan? Stuur een mail
naar leentje.demaret@mbvsw.be.
Neem een kijkje op www.vivas.be.
als u de huur betaalt
met een bestendige
opdracht, u de nieuwe huurprijs moet
doorgeven aan de bank.

»

indien uw rekeningnummer veranderd
is, u dit steeds moet
doorgeven. Wanneer
MBV een terugbetaling moet
doen, gebeurt dit direct op het
juiste rekeningnummer.

»

meer dan 200
geïnteresseerden
langskwamen om
het historisch kantoorgebouw van MBV te bezoeken
op open monumentendag.

Renovaties
BEKE-LOUSBERGLAAN-TREKWEG, WAARSCHOOT

werken gestart

Deze woningen dateren van 1952 en zijn bijgevolg
toe aan een grondige renovatie. De renovatie
gebeurt in 2 fasen waarin een verhuisbeweging zal
plaatshebben. De focus ligt hierbij op het optimaal
isoleren en de renovatie is in samenwerking met
Knauf.

ZONNEPARK, EEKLO

werken gestart

De 5 woningen die zijn leeg komen te staan,
worden aan de binnenkant volledig aangepakt.
Naast het vernieuwen van de vloeren, het installeren van centrale verwarming, het vernieuwen van
de elektriciteit en het herinrichten van de keuken
wordt ook de badkamer aangepast met een
verhoogd toilet, drempelloze douche en de nodige wandbeugels.

MBV bouwt eerste koopappartementen
Wie regelmatig langs de Tieltsesteenweg passeert, is het zeker
opgevallen dat verschillende gebouwen worden opgetrokken. Op de
hoek met de Korte Moeie bouwt MBV haar eerste koopappartementen.
In het gebouw zullen appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers met
ondergrondse parkeerplaats te koop zijn. Het gebouw zal uitgerust zijn
met een lift, fietsenberging, regenwaterputten en zonneboilers.

Interesse?
Wie interesse heeft om een eigen stekje aan te kopen of vragen heeft
omtrent de voorwaarden van een sociale koopwoning kan een mail
sturen naar koop@mbvsw.be of telefonisch contact opnemen op het
nummer 09 376 90 44.
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