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Het coronavirus heeft een invloed op 
het leven van iedereen. Er werden 
door de overheid diverse maatre-
gelen opgelegd die we met z’n allen 
strikt dienen op te volgen zodat we 
de verspreiding van het virus kunnen 
beperken.

Binnen MBV houden we ons mo-
menteel aan volgende richtlijnen 
die minstens van toepassing zijn tot 
eind augustus 2020.

» Het loket is enkel open op af-
spraak en enkel voor zaken die 
niet telefonisch of per mail kun-
nen gebeuren. 

» De zitdagen in de sociale hui-
zen van Evergem, Lievegem en 
Maldegem zullen terug doorgaan 
vanaf augustus 2020 op afspraak.

» U heeft een afspraak, respecteer 
dan volgende richtlijnen :
› Kom op tijd en beperk de duur-

tijd van de afspraak.
› Wacht buiten op een veilige 

afstand tot de medewerker 

CORONA 

signaal geeft dat je naar bin-
nen kan.

› Respecteer ten allen tijde de 
social distance (minstens 1,5 m 
afstand)

› Desinfecteer de handen en 
schud geen handen.

› Draag bij voorkeur een mond-
masker voor uw en onze 
veiligheid.

› Bij ondertekening van een do-
cument worden geen balpen-
nen doorgegeven.

› Annuleer de afspraak als je 
ziekteverschijnselen hebt.

› Kom bij voorkeur alleen of maxi-
maal met 2 personen.

» Herstellingen binnenin de woning 
worden terug ingepland onder 
volgende voorwaarden:
› Respecteer ten allen tijde de 

social distance (minstens 1,5 m 
afstand)

› Gelieve niet in dezelfde ruimte
te blijven met onze werkmannen.

› Heeft u als (mede)bewoner 
COVID-19 symptomen? Breng 
MBV hiervan op de hoogte.

/ Huurlasten 
Samen met deze wegwijsbrief ont-
vang je de afrekening van de huur-
lasten van 2019. Dit zijn de kosten die 
je als huurder wettelijk verplicht bent 
te betalen. Hiervoor betaal je als huur-
der maandelijks voorschotten. Als de 
werkelijk gemaakte kosten lager zijn 
dan de tussentijdse voorschotten die 
reeds betaald zijn, krijg je als huurder 
geld terug, zijn deze hoger dan zal je 
als huurder moeten bijbetalen. MBV 
probeert steeds de kosten zo laag mo-
gelijk te houden.

/ Nieuwe werknemer
Op 25 maart 2019 

is dhr. Wim Van 
Puyvelde in dienst 
gekomen op onze 
afdeling patrimo-

nium. Door zijn rui-
me praktijkervaring 

op de bouwwerven en een aanvullen-
de opleiding is ook deze ontbrekende 
schakel ingevuld. Onze afdeling patri-
monium verzorgt zowel het onderhoud 
van het bestaande patrimonium als 
de ontwikkeling van nieuwbouw. De 
opleiding en ervaring van het team is 
momenteel een combinatie van bouw, 
architectuur, vastgoed en administra-
tie. De ideale mix om telkens weer de 
herstellingen, renovaties, plaatsbe-
schrijvingen, technische bezoeken, 
schadegevallen, nieuwbouwwerven… 
in goede banen te leiden.

In 2020 zal iedere huurder een tevre-
denheidsbevraging ontvangen. Hierin 
wordt onder andere naar jullie tevre-
denheid gepeild omtrent onze dienst-
verlening, kwaliteit van de woning, … 
Ondertussen ontving reeds de helft 
van onze huurders een tevredenheids-
bevraging. Velen van hen hebben deze 
al terugbezorgd waarvoor onze dank!

MBV hecht veel belang aan jullie me-
ning en daarom koppelen we een 
wedstrijd aan het invullen van de te-
vredenheidsbevraging. Wie tijdig en 
volledig de tevredenheidsbevraging 
invult en terug bezorgt, kan een waar-
debon van 25 euro winnen. 

/ Tevredenheidsbevragingen

De bonnen werden uitgereikt aan:
✿ Van De Velde Christian (1) -

Lievegem
✿ De Muynck Stefan (2) - Lievegem
✿ Legrand Vivianne (3) - Eeklo
✿ Leuntjens Albert (4) - Aalter
✿ Tyncke Elsy - Aalter

Zij kunnen allen gaan winkelen in hun 
buurt en hebben dan ook “op afstand” 

hun bon in ontvangst genomen.
Het verwerken van de vragenlijsten en 
het behandelen van jullie opmerkingen 
zal nog enige tijd in beslag nemen. 
Eens alles verwerkt is, zullen we de 
resultaten publiceren in één van onze 
volgende wegwijsbrieven.
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↑ De Passage, Waarschoot

Op 1 maart 2017 is een nieuwe rege-
ling door de Vlaamse Regering in-
gevoerd om de onderbezetting van 
sociale woningen aan te pakken. De 
bedoeling hiervan is om grotere wo-
ningen vrij te maken voor families 
met kinderen op onze wachtlijsten.  
MBV is sedert 2018 actief bezig met de 
uitvoering van dit beleid.

Wat is onderbezetting? 
Een sociale woning of appartement is 
onderbezet als het verschil tussen het 
aantal slaapkamers en het aantal be-
woners groter is dan één. Een alleen-
staande woont onderbezet vanaf drie 
slaapkamers, een koppel vanaf vier 
slaapkamers en een koppel met één 
kind vanaf vijf slaapkamers.

Hoe gaan wij tewerk?
Indien u onderbezet woont, zullen wij 
u telefonisch op de hoogte brengen en 
de mogelijkheden met u bespreken. 
Misschien heeft u er al aan gedacht om 
van woonst te verkleinen? Het kan dat 
het tuinonderhoud te moeilijk wordt of 
dat er te veel trappen zijn in uw woning. 
Wij zoeken samen naar een oplossing!

Wat zijn de mogelijkheden?
Alle huurders die onderbezet wonen 
moeten verplicht worden ingeschreven 
als kandidaat-huurder.

U schrijft zich vrijwillig in? 
U kan dan zelf kiezen. Dit kan in uw eigen 
omgeving zijn in een woning met één of 
twee slaapkamers of u kan kiezen voor 
een andere gemeente, bvb. een huurder 
van Ursel mag voor Zomergem kiezen… 
U heeft ook de kans zich in te schrijven 

/ Renovaties

DE BÉTHUNESTRAAT-KLOOSTERSTRAAT-
PRINSENGOEDDREEF, KNESSELARE: 

Na 3,5 jaar renoveren zijn de laatste wonin-
gen afgewerkt. De renovatie werd gestart 
in september 2016 en gebeurde in verschil-
lende fasen waarbij verhuisbewegingen 
plaatsvonden. De kostprijs bedraagt bijna 
1.500.000,00 euro.

OLMENSTRAAT-BERKSTRAAT,
ERTVELDE: 

De 2 woningen die zijn leeg komen 
te staan dateren van 1972. Zij worden 
uitgerust met hedendaagse tech-
nieken zoals centrale verwarming, 
ventilatie en regenwaterrecuperatie. 
De renovatie loopt op zijn einde en 

deze woningen worden binnenkort een nieuwe thuis.

/ Wist-je-dat

» MBV een goed rapport kreeg 
van Toezicht! Toezicht contro-
leert of MBV zich aan de regels 
houdt zoals opgenomen in de 
wetgeving. Vooral het belang 
van de huurders, kopers en ont-
leners is bij deze controle heel 
belangrijk.

» De koopwoningen in de Een-
drachtstraat te Bassevelde ver-
kocht werden op 3 en 4 maart 
2020.

» In juni gestart wordt met vol-
gende renovaties:
› Vernieuwen daken in de 

Boomwijk, Ertvelde (fase 1)
› Vernieuwen van de opritten 

in Ter Pietestraat, Boekhoute 
en Akkerstraat, Waarschoot 
(fase 2)

» Er binnenkort gestart wordt met 
de aanleg van een nieuwe straat 
in de Akkerstraat, Waarschoot. 
Hier komen nieuwe sociale huur- 
en koopwoningen!

» De renovatie van de dakgoten in 
de Tuinwijklaan, Eeklo afgerond 
is.

» Op 14 februari 2020 een wijk-
babbel heeft plaatsgevonden 
in de appartementen van het 
Wilgenpark.

gerenoveerd

/ Onderbezetting sociale woningen/appartementen
voor de nieuwbouwprojecten die nu in 
opbouw zijn, laat deze unieke kans niet 
aan u voorbijgaan!

URSEL: Woningen met één slaapkamer 
in de Saterstraat of appartementen 
met één slaapkamer in Nonnekensweg;
WAARSCHOOT: De Passage – appar-
tementen met één of twee slaapka-
mers (lift);
ZOMERGEM: Appartementen met twee 
slaapkamers (gelijkvloers);
BASSEVELDE: Appartementen met 
twee slaapkamers (lift).

U wenst zich niet in te schrijven? 
U wordt dan door MBV ingeschreven 
voor alle woningen waarvoor u in aan-
merking komt in uw eigen gemeente. 

Wat zijn de gevolgen?
U ontvangt maximaal twee aanbiedin-
gen die moeten voldoen aan de vol-
gende voorwaarden:
› De aangeboden woning is kleiner 

dan uw huidige woonst en voldoet 
aan de rationele bezetting;

› De huurprijs is lager dan uw huidige 
huurprijs (inclusief huurlasten);

› De aangeboden woning is binnen 
een straal van 5 km van uw huidige 
woonst.

U mag maar één keer weigeren. Na een 
tweede weigering van een geschikt ap-
partement of woning, zal een onder-
bezettingsvergoeding van 32 euro per 
slaapkamer op overschot aangerekend 
worden vanaf de maand volgend op 
uw tweede weigering (2020).
Indien u nog vragen zou hebben of zich 
wenst in te schrijven, kan u contact 
opnemen met mevr. Lynne Wright op 
tel. nr. 09 376 90 40 of per mail kan-
didaat@mbvsw.be.

bijna afgewerkt


