
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
Stationsstraat 58, 9900 Eeklo
09 376 90 40 / info@mbvsw.be / www.mbv-sociaalwonen.be
Open op Ma - Di - Do van 9 tot 11 uur / 1ste en 3de vrijdag van 9 tot 11 uur

WEGWIJSBRIEF
December 2020 n° 10

Wie zijn de winnaars?
793 huurders hebben de vragenlijst ingevuld. In de weg-
wijsbrief van juni 2020 werden de eerste 5 winnaars be-
kend gemaakt. Hieronder de volgende 5 winnaars die een 
waardebon van € 25 hebben gewonnen: 
1. Van Eetveldt Rosa – Assenede
2. Van Durme Etienne – Ertvelde
3. Van Kerkoven Noël – Eeklo
4. Coppens Ann – Eeklo
5. Symoens Alfons - Eeklo

Hoe tevreden zijn jullie?
Uit de bevraging is naar voor gekomen dat jullie tevreden zijn 
van onze woningen en dienstverlening. Ons doel is op een 
klantvriendelijke wijze kwalitatieve woningen te verhuren.

Wat kan MBV doen
De meeste huurders vinden de openingsuren goed. Indien 
het toch onmogelijk is om langs te komen wordt telefonisch 
of per mail overlegd wat de mogelijkheden zijn. Naast 
op afspraak werken, merken wij ook bij ons een digitale 
vooruitgang.

MBV tevreden
Jullie kijken uit naar onze wegwijsbrief. Daaruit blijkt dat 
jullie als huurder graag op de hoogte worden gehouden 
van het reilen en zeilen in de maatschappij.

/ Tevredenheidsbevragingen

Nog meer bevindingen …
1. Een kleine 200 mensen willen deelnemen aan bewo-

nersactiviteiten. Ze kunnen er niet te veel tijd voor vrij-
maken en hebben enkel interesse voor de activiteiten in 
hun buurt of wijk. We kijken er al naar uit jullie te mogen 
ontmoeten met een drankje.

2. Over de tevredenheid van de woning en de buurt is de 
meerderheid tevreden. Er zijn een aantal aandachtspun-
ten waar rekening dient mee gehouden te worden zoals 
bv. te lange duurtijd voor een herstelling. Naast de aan-
werving van een extra arbeider wordt ook onmiddellijk 
een afspraak vastgelegd.
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CORONATELEFOONTJES

Voor ons allen is de corona-
periode een moeilijke tijd. Hierbij 
is de oudere generatie de meest 
kwetsbare groep om vergeten te 
worden en in de eenzaamheid te 
belanden. De afdeling bewoners-
participatie neemt hierin actie 
door deze huurders actief op te 
bellen en te polsen hoe het met 
hen gaat. Ondertussen hebben we 
reeds meer dan vijfhonderd bewo-
ners kunnen bereiken. Als ze nood 
hebben aan extra ondersteuning 
gaan we kijken welke rol we hierin 
kunnen spelen.

De huurders stellen het enorm 
op prijs dat we als maatschappij 
aandacht hebben voor de meest 
kwetsbare groep. Velen hebben 
poetshulp, hulp van kinderen,  
enz. Indien er toch een tekort aan 
hulp zou zijn proberen wij door te 
verwijzen of te bemiddelen.
We kunnen onmogelijk zelf alle 
huurders bereiken. Voel je de nood 
aan een luisterend oor dan kan 
je steeds contact opnemen met 
de maatschappij op het nummer
09 376 90 40 (voormiddag) of 
leentje.demaret@mbvsw.be.

Kwaliteit van de woning
 Zeer tevreden

 Tevreden

 Ontevreden

 Zeer ontevreden

466
32

12

283

Dienstverlening
 Akkoord

 Deels akkoord

 Geen mening

 Niet akkoord

562
26

25

180

Openingsuren
 Ja

 Nee

 Geen mening

 Geen antwoord 488

161

11

133

Lezen jullie de wegwijsbrief?
 Ja

 Nee

 Soms

 Ik lees de
 wegwijsbrief niet

599

11
47

13
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/ Vernieuwen terrasbekleding

De terrassen van de gaanderijwoningen 
in Pieter Van Deputtestraat en Karel 
Smitzstraat hebben deze zomer een 
make-over gekregen.
De bestaande terrasbekleding in bang-
kiraï was er erg aan toe en diende ver-
vangen te worden. We zijn toen op zoek 
gegaan naar een duurzaam alternatief. 

Hierbij kwamen we uit bij een roostersysteem dat in eenzelfde lijn ligt met de 
bestaande bekleding van trap en loopgang.
De bewoners kunnen terug met een gerust hart het terras betreden en er ge-
nieten van het einde van de zomer.

LOUSBERGLAAN / TREKWEG 
/ BEKE, LIEVEGEM

De eerste fase van deze renovatie is af-
gerond. Tijdens de werf werd vastgesteld 
dat de bestaande dakconstructie aan 
vervanging toe was. De opdracht van de 
aannemer werd uitgebreid en alle daken 
werden vervangen. Dit gaf enige vertra-
ging, maar de woningkwaliteit is er heel 
wat op vooruitgegaan.

/ Renovaties

AKKERSTAAT / VLINDERSTRAAT 
/ HOEKJE, LIEVEGEM

Nadat de oorspronkelijke aannemer 
de boeken heeft neergelegd was 
MBV genoodzaakt om de werken 
opnieuw aan te besteden. Deze werf 
heeft een aanzienlijke vertraging op-
gelopen en vanaf heden zijn de wer-
ken opnieuw opgestart.

/ Wist-je-dat

De daken worden ver-
nieuwd in de Albrecht 
Rodenbachstraat te Eeklo.

De aanleg van de nieuwe 
wegenis ’t Akkerken te 
Waarschoot is gestart.

MBV er alles aan doet om 
coronaproof te blijven 
werken.

MBV in 2021 verhuist naar 
de Gentsesteenweg te 
Eeklo.

werf heropgestart
eerste fase afgewerkt

/ Volg jij ons ook??

Facebook
Niet alleen via onze wegwijsbrief 
willen wij onze huurders op de 
hoogte houden maar nu ook via 
Facebook. Renovatie- en nieuw-
bouwprojecten, gewijzigde ope-
ningsuren, nieuwe werknemers of 
andere weetjes…je komt het hier 
allemaal te weten.

      MBV Eeklo facebook.com/MBV Eeklo

Heb je interessante ideetjes, dan 
mag je dit laten weten op koop@
mbvsw.be.

Website
Ook via de website willen we onze 
huurders bereiken. Op de home-
pagina kan je nu doorklikken op 
“wegwijs” waar je al onze nieuws-
brieven kunt te-
rugvinden. In de 
toekomst willen 
we dit verder 
uitwerken.

/ Inboedelverzekering
MBV krijgt regel-
matig de vraag van 
huurders en verzeke-
ringsmaatschappijen 
welke verzekering 
een huurder van een 
sociale woning dient 
af te sluiten. 
Het is verplicht als huurder om een in-
boedelverzekering af te sluiten. MBV 
heeft een verzekering voor het gebouw 
met de clausule “afstand van verhaal” 
wat wil zeggen dat de verzekering 
de huurderaansprakelijkheid van het 

Verwarming defect
De winter staat weer voor de deur waardoor er wel eens problemen kunnen zijn 
met de verwarming. Verwarm je met gas en heb je geen verwarming mag je 
steeds rechtstreeks bellen naar Jens Teerlinck op het nummer 0494 62 59 50.
Voor alle andere herstellingen dien je onze herstellingsdienst 
te contacteren op het nummer 09 376 90 47.

Energie besparen 
Niemand betaalt graag een hoge elektriciteits- en 
gasfactuur. Hieronder enkele tips om te besparen.

» Zet de verwarming een graadje lager en doe 
een dikkere trui aan;

» Laat geen lichten branden als dit niet nodig 
is;

» Spaarlampen of ledlampen verbruik veel min-
der elektriciteit;

» Installeer een spaardouchekop.

/ De winter weer voor de deur …

gebouw dekt.
Sommige huurders 
hebben een aanvraag 
ingediend voor het 
plaatsen van tuin-
huis, andere verbe-
teringswerken … Na 
de goedkeuring van 

MBV dient de huurder deze werken 
zelf te verzekeren. 
Ben je als huurder van een sociale wo-
ning toch verzekerd voor het gebouw 
dan kan je steeds een attest opvra-
gen bij MBV en dit bezorgen aan je 
makelaar.


