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HEROPENING LOKET 

Door de covid-19-pandemie hebben we noodgedwongen 
onze deuren enkele maanden moeten sluiten. Sinds 
1 september kunnen onze huurders opnieuw fysiek 
terecht bij ons. Voorzichtigheid blijft echter wel 
aangeraden. Neem dus zeker je mondmasker mee en 
ontsmet je handen bij het binnenkomen.

Het loket is open op maandag, dinsdag en donderdag 
van 9u tot 11u en elke 1e en 3e vrijdag van de maand 
van 9u tot 11u.

/ Het Wilgenpark in een nieuw jasje

De tweede en daarmee ook de laatste fase van de 
omgevingswerken in het Wilgenpark werden in juni 2021 
afgerond. De nadruk werd gelegd op het vergroenen van de 
omgeving rond de appartementen en woningen. Daarnaast 
maakten we de buurt zo verkeersluw mogelijk maar tegelijk 
verzekerden we de toegankelijkheid tot de appartementen 
en woningen. Dit werd gerealiseerd door gebruik te maken 
van perken, een petanquebaan, onverharde wandelpaden en 
een bushalte. Ook zijn er aangeduide ophaalplaatsen voor het 
afval voorzien. Die centraliseerden we aan de buitenkant van 
de groenzone ter hoogte van blok 2 en 4. Samen met Stad 
Eeklo, de VMSW en Riopact zorgen we zo voor een propere 
en mooie buurt voor alle bewoners.

/ Huurprijsberekening 2022

Elk jaar opnieuw maken wij een huurprijs-
berekening. Ook bij een gezinswijziging of 
wijziging van inkomen wordt dit gedaan. Krijg 
jij een invaliditeitsuitkering via een ziekenfonds 
(CM, LM, Bond Moyson, OZ, VNZ)? Dan 
moet je zelf voor een attest zorgen om een 
gezinskorting te ontvangen. Dit vraag je op 
bij de mutualiteit waarbij jij bent aangesloten. 

Heb je een invaliditeit via de Federale Over-
heidsdienst (FOD)? Dan hoef je geen attest op 
te sturen naar ons.

/ Wat te doen bij een overlijden? 

Indien een huurder overlijdt, moet je dit als 
partner of familielid meteen aangeven.

Als jouw partner komt te overlijden, maken 
wij een huurprijsherberekening op basis van 
jouw inkomsten.

Voor alleenstaande huurders eindigt het 
huurcontract volgens de wet op het einde van 
de tweede maand na het overlijden.

/  Sociale lening 

Als sociale huisvestingsmaatschappij verkopen wij reeds geruime tijd woningen met een sociale 
lening. Recent hebben we onze dienstverlening verder uitgebreid. Je kan nu ook voor de aankoop 
van een woning op de privémarkt een sociale lening aanvragen bij ons. Meer informatie hierover 
kan je opvragen via koop@mbvsw.be of op het nummer 09 376 90 44.



/ Van buur tot buur

De relatie met buren is niet altijd gemakkelijk. Omdat we belang hechten 
aan een goede verstandhouding tussen buren onderling, geven wij graag 
enkele tips mee om de rust te bewaren:

Leer elkaar kennen
Heb respect voor elkaars 
achtergrond, gewoonten 
en gebreken. Probeer 
de ander zijn leefwereld 
te kennen en begrip te 
hebben alvorens een 
mening te vormen.

Spreek problemen uit
Ga een gesprek aan met 
je buur. Om discussies of 
meningsverschillen op te 
lossen is het belangrijk 

dat je in de eerste plaats praat met elkaar. Zet voor het gesprek even 
alles voor jezelf op een rijtje. Is het een eenmalig of een terugkerend 
probleem? Denk na over hoe je je voelt door de overlast. 

Leg je buur vriendelijk uit waarom iets je stoort. Blijf beleefd en leg de 
situatie op basis van de feiten uit. Denk al eens na over een mogelijke 
oplossing. Zou het bijvoorbeeld helpen als je buren een hoofdtelefoon 
opzetten of kun je bepaalde uren van de dag uitroepen tot een stille 
periode?

Blijf rustig
Begin niet meteen je buren te beschuldigen en gebruik zeker geen 
bedreigingen. Als jij je vijandig opstelt, zul je een vijandige reactie krijgen. 
Herinner jezelf eraan dat je een oplossing zoekt en geen ruzie. 

Help elkaar
Stoor je je aan de tuin die niet goed onderhouden wordt? Of is het de 
blaffende hond waarmee je moeite hebt? Vraag of je buur hulp nodig 
heeft. Goede relaties zijn gebaseerd op dienst en wederdienst. Bied 
bijvoorbeeld aan om het gras eens te maaien of de hond uit te laten.

Water bij de wijn
Om tot een oplossing te komen is het belangrijk dat je beiden een toegeving 
doet. Als je wil dat je buren een toegeving doen, moet jij er dus ook een doen.

Bij aanhoudende problemen kan je onze sociale dienst bereiken of de 
wijkagent opbellen. In geval van ernstige situaties, zoals bijvoorbeeld fysiek 
geweld, moet je in elk geval de politie verwittigen. Ook bij nachtlawaai 
(na 22u ‘s avonds en voor 6u ‘s ochtends) is het van belang de politie op 
de hoogte te brengen.

/ Welkom Tineke en Jana! 

Afgelopen jaar mochten we Tineke en 
Jana verwelkomen bij MBV. Tineke 
startte op 1 april op de sociale dienst. 
Ze ging er even tussenuit wegens 
een zwangerschap, maar sinds begin 
september zet zij opnieuw stevig haar 

tanden in de dossiers. Ze ontfermt zich 
over leefbaarheidsproblemen, huurbe-

geleiding, huurachterstallen en bewonersparticipatie. 
Dankzij haar warm hart en luisterend oor zet Tineke zich 
100% in voor onze huurders.

/ Noodnummer voor 
dringende interventies 

Heeft u een nood-
herstelling en is er 
niemand meer bereik-
baar? Vanaf heden kan 
je het noodnummer 
0472 78 15 85 bellen. 

Indien de herstelling dringend is, 
zorgen wij ervoor dat een werkman 
langskomt. Dringende situaties 
zijn bijvoorbeeld een waterlek of 
elektriciteitsuitval. Bij grote water-
overlast of stormschade is het echter 
aangeraden meteen de brandweer te 
contacteren.

Voor sommige herstellingen is het aan 
de huurder om een extern nummer 
te contacteren, ook indien MBV wel 
bereikbaar is.

9 Is er een verstopping? Dan moet 
je zelf een firma contacteren om 
de verstopping op te lossen. 
Verstoppingen vallen bijna altijd 
ten laste van de huurder. Indien 
MBV toch moet tussenkomen 
wordt dit besproken met de firma.

9 Zijn er problemen met de lift? 
Contacteer dan rechtstreeks de 
firma via de knop die je in de lift 
kan vinden. De firma weet meteen 
in welke lift jij je bevindt.

9 Heb je een gaslek? Bel Fluvius op 
het gratis nummer 0800 65 0 65.

9 Voor problemen met de ver-
warming kan je Jens Teerlinck 
contacteren op het nummer 
0494 625 950. 

9 Zijn er wespen of bijen in de 
buurt? Contacteer dan de brand-
weer van jouw gemeente.

Nog maar recent afgestudeerd, vult 
Jana het team op de dienst verhuring 
en sociaal beheer aan. Daarnaast 
ontwikkelt ze communicatiemate-
riaal zoals posters, filmpjes en de 
nieuwsbrief. Met haar frisse blik wil 

ze een meerwaarde betekenen voor 
zowel het team als voor de huurders. 
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