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Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2020

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. 
De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. 
Door deze nieuwe wijziging kan het dus zijn dat je meer huur zal betalen dan de vorige jaren. 

Eind november wordt je nieuwe huurprijsberekening per post bezorgd. 

Wat verandert er op 1 januari 2020?
Er zijn drie elementen die wijzigen: 
1. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt
2. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag
3. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel 

• Brief bij de huurderskrant op gekleurd papier met 
verdere toelichting over de veranderingen. 

• Infomoment woensdag 20 november om 19u op 
SWaL, Wijgmaalsesteenweg 18 in Herent. 

VOOR MEER INFORMATIE

HUURPRIJSBEREKENING



Op zaterdag 30 november vindt het congres voor sociale huurders plaats in Beveren. Met 
'verhuizen zonder zorgen' koos VIVAS opnieuw voor een levendig thema voor het jaarlijkse 
congres. 

Sommige sociale huurders willen graag verhuizen, anderen willen het liefst gewoon in hun ge-
kende stekje blijven wonen. Op het congres wordt dieper ingegaan op wat de regels zijn, hoe 
dat praktisch in zijn werk gaat en wat sociale huisvestingsmaatschappijen allemaal kunnen 
doen wanneer een verhuis noodzakelijk is. 

Het volledige programma en alle informatie vind je op de website www.vivas.be en op de 
nieuwe Facebook pagina van Netwerk sociale huurders. 

Na de succesvolle editie van vorig jaar, hoopt VIVAS opnieuw zoveel mogelijk sociale huurders 
te verwelkomen. Aarzel dus niet en schrijf je in voor 3 november via je lokale bewonersgroep 
of via de link op de VIVAS- website. Natuurlijk ben je vrij om andere sociale huurders uit uw 
buurt ook op de hoogte te brengen van het congres. 

UITNODIGING
Congres Sociale Huurders: 
'verhuizen zonder zorgen'

Als sociale huurder betaal je €5. Hiervoor krijg je een koffiekoek 
met koffie of thee, een broodjesmaaltijd en een afsluitende 
receptie aangeboden. Sommige lokale huurdersgroepen leggen een 
bus in naar het congres. Informeer hiervoor bij het aanspreekpunt 
van je lokale groep. 





Tijdens één van mijn huisbezoeken ontmoet ik Raymond. Hij is 
blind en onlangs ook weduwnaar geworden. 

Als ik bij hem ben, zijn er buren op bezoek. Ik word hartelijk 
en warm ontvangen. De buren en Raymond vertellen mij dat 
er dagelijks wel iemand langskomt. Er is een buurvrouw die 
dagelijks koffie komt zetten ’s ochtends, een andere buur doet 
de boodschappen, nog iemand bekijkt mee de post en de 
papieren.

Zo draagt een hele groep buren bij om het mogelijk te maken 
dat Raymond in zijn huisje kan blijven wonen. Want dat is wat 
hem gelukkig maakt! Hoe geweldig kunnen buren zijn!!

     Hazel, Wooncoach

4 tips voor een goed contact met de buren

Zeg eens hallo! Praat over een 
probleem

Kondig een feestje of 
klussen aan

Maak geen lawaai!

BUREN



Wekelijks komen Francette, Angele en Gaby samen voor 
een potje Rummicub en een gezellige babbel.  
SWaL ging op bezoek en mocht hen enkele vragen stellen!

Hoe lang komen jullie al samen om Rummicub te 
spelen? En waarom Rummicub? 
'We doen dit nu al sinds 2000. Wij horen bij de eerste 
bewoners in deze wijk. Wij zijn achterburen en zo 
leerden we elkaar kennen. Dat het Rummicub is 
geworden, was eigenlijk heel toevallig. Op een dag zagen 
we reclame voor dit spel, we zijn dat toen meteen gaan 
kopen. Nu zijn we bijna 20 jaar verder en zijn we nog niet 
uitgespeeld. Wist je trouwens dat het spel Rummicub uit 
Turkije komt?! '

Hoeveel keer komen jullie samen om te spelen?
'Oei dat is moeilijk te zeggen. Als het goed weer is, 
spelen we minder. Dan gaan we liever op stap in plaats 
van binnen te blijven zitten. Maar bij slecht weer spelen 
we soms tot wel 3 maal per week. 
We spelen trouwens niet alleen hier met ons drieën. Er 
zijn nog andere Rummicub-clubjes in de wijk waar we 
ook deel van uit maken. Daar spelen we soms met vier. 
Kortom we vervelen ons niet!'

Amai, klinkt heel plezant!
'Ja zeker maar pas op, het kan er hier heel heftig aan 
toe gaan. We amuseren ons maar het 't is wel voor te 
winnen hé. Tijdens het spel kan er serieus gevloekt 
worden, op onszelf maar ook op de andere spelers. 
Nadien is alles natuurlijk vergeten en vergeven!'

'We amuseren ons 
maar 't is wel voor 
te winnen hé!'



Nog een slotvraagje. Blijft het bij Rummicub of doen 
jullie nog andere activiteiten samen?

'Zoals we al zeiden trekken we er op uit bij mooi weer, 
bv. een wandeling. Maar we petanquen ook graag 

op de petanquebanen aan het speeltuintje hier een 
beetje verder. 

En niet te vergeten, we organiseren ook altijd een 
nieuwjaarsreceptie met enkele andere bewoners 

waarop iedereen in de wijk uitgenodigd is. Samen 
gezellig een glas drinken op het nieuwe jaar!'

Leuk! Laat zeker weten wanneer de 
nieuwjaarsreceptie doorgaat. SWal voorziet 

sponsoring voor activiteiten in onze wijken die 
georganiseerd worden door de huurders.

'Komt in orde. We sturen je een uitnodiging!'



Oud behang verwijderen, zorgt er soms voor dat pleisterwerk beschadigd raakt.  
SWaL legt je stap voor stap uit wat er dient te gebeuren nadat we de staat van de muur 
hebben bekeken. Zo zorgt  SWaL er samen met u voor dat de best mogelijke oplossing 
gekozen kan worden. 

Wanneer je nadien wil verven, denk er dan aan dat in huurwoningen van SWaL enkel nog 
witte verf of verf in hele lichte kleuren toegestaan zijn.

WAAROM?

WIST JE DAT...

... Je SWaL dient te verwittigen wanneer je oud 
behang gaat verwijderen om te schilderen?

De stoffen blijven ook erg lang in huis hangen, 
onzichtbaar en reukloos. 

Rook altijd buiten, nooit binnen. Rook je onder 
de dampkamp, met een open raam/deur of in 
een aparte kamer? Dat helpt niet. De rook die je 
uitblaast en de rook die opstijgt van je brandende 
sigaret zijn allebei schadelijk. 

Zelfs als je rookt onder de dampkap of met een 
open raam, blijven deze stoffen in je huis hangen. 
Alleen buiten roken zorgt ervoor dat er geen gif in 
huis hangt. Rook dus nooit binnen. Rook buiten. 
Helemaal niet roken blijft natuurlijk het gezondst! 

Helemaal niet roken blijft natuurlijk het gezondst!

Meer tips vind je op  
www.nooitbinnenroken.be  

Stoppen met roken? Meer informatie vind je op 
www.tabakstop.be 

... er meer dan 4000 giftige stoffen in 
sigarettenrook zitten? Minstens 70 daarvan 
kunnen kanker veroorzaken.



... SWaL nog een hele voorraad spaardouchekoppen heeft liggen voor zijn huurders.

Een spaardouchekop verbruikt tot 50% minder water dan een gewone douchekop, slechts 5 
tot 7 liter water per minuut. Hiermee kan je dus veel besparen op je waterverbruik!

Toch blijft het douchen even aangenaam en comfortabel! Het water wordt gemengd met 
lucht, waardoor de waterstraal uit kleine druppeltjes bestaat. Er komt minder water uit de 
douchekop en er is minder warm water nodig. 

Wie graag zo'n spaardouchekop wil, mag deze komen ophalen bij SWaL!

... bij de huurderskrant ook een 
enquête zit van beweging.net

In deze enquête wil beweging.net uw verplaatsingsgedrag en -behoeften bevragen. De enquête bestaat uit 
10 vragen en vraagt niet meer dan 10 minuten tijd. Naast de papieren versie, kan je de enquête ook online 
invullen. Surf naar https://www.beweging.net/brussel-halle-vilvoorde. 
Je kan leuke prijzen winnen als je deze invult en terugstuurt!



Daarom is een goede brandverzekering heel belangrijk. Het is ook verplicht. 

SWaL sluit een brandverzekering af. Deze verzekering verzekert het gebouw en de 
huurdersaansprakelijkheid. Dat is belangrijk bij brand. Zonder die verzekering zou je de kosten 
aan jouw woning of aan derden (jouw buren) zelf moeten betalen.

Opgelet! Jij moet een verzekering afsluiten voor jouw inboedel. Zo verzeker je jouw spullen 
(meubels, elektronica …) tegen brand. Vernietigt een brand jouw spullen of die van jouw 
buren? Dan betaalt jouw verzekering (een deel van) de kosten. Als je geen verzekering hebt, 
zal je zelf opdraaien voor deze kosten. Je bent dus verantwoordelijk voor schade aan je eigen 
inboedel MAAR ook voor schade aan de inboedel van je buur. De inboedelverzekering kan dus 
financiële rampen voorkomen. Deze verzekering is verplicht. Heb je er geen? Sluit er dan zo 
snel mogelijk eentje af bij een verzekeraar. 

Naast de verplichte inboedelverzekering raden we iedereen ook aan om een familiale 
verzekering af te sluiten. Voor meer info hierover kan je terecht bij je verzekeringsmaatschappij.

... Een brand veel schade kan veroorzaken? 

Blijf bij de kookpotten 
als je kookt

Rook zoveel mogelijk 
buiten

Blijf in de buurt van 
brandende kaarsen

Hou de gang, 
nooduitgang of 

vluchttrappen in jouw 
gebouw vrij. Zet er 

geen spullen.

Stofzuig voorzichtig 
de rookmelder 1x per 

maand

Zet elektrische 
toestellen uit als je ze 

niet gebruikt

6 tips voor een brandveilige woning



PROJECTNIEUWS

Melkroos - Glabbeek

Sint-Antonius 
vervanginsgbouw Rotselaar

Projecten in ontwerpfase

Transitiewoningen

Drie verplaatsbare en tijdelijke woningen 
zijn aangekocht bij team A2D/Module 
Home! Deze worden voor het eerst 
gebruikt op site Floreal in Boortmeerbeek.

De grond is aangekocht. 
Ontwerp kan verder gezet worden.

Ontwerpteam DMT is bezig met  
de verdere uitwerking van  
het ontwerp.

Everbeur - Begijnendijk

De infovergadering is positief verlopen, 
het ontwerp van de straten en de 
groenzones is dus zo goed als afgerond!

De infovergadering verliep positief, het 
ontwerp van de straten en groenzones 
is dus zo goed als afgerond

Everbeur - Begijnendijk



Floreal - Boortmeerbeek
Ontwerpteam ‘De Gouden Liniaal’ is winnaar van de 
ontwerpwedstrijd! 

Kortenberg-West  
Kortenberg

Ontwerpteam AWG-Archiles 
is de winnaar van de 

ontwerpwedstrijd!

Nieuwe baan - Rotselaar
Ontwerk afgerond! 
Het archeologisch onderzoek is lopende.

Bergzicht - 
Vossenbergen 

Rotselaar
Ontwerpteam Van Besien – Van Noten 

is winnaar van het wedstrijdontwerp!

Knollebol
Oude woning is 
aangekocht, de 
zoektocht naar 

een architect voor 
nieuwbouw wordt 

opgestart.



Op te starten projecten

Residentie DAS - Hoegaarden
Bijna klaar om een aannemer te beginnen zoeken!

Roodhuisberg - Aarschot

Nog even de puntjes op de i en  
dan begint de zoektocht  naar  
een aannemer.

Neerveldstraat 
Oud-Heverlee

sociaal woonproject Neerveldstraat Sint-Joris-Weert   Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL)   

sociaal woonproject Neerveldstraat Sint-Joris-Weert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
offerte d.d. 18.04.2018 

Als alles goed loopt, kennen we dit jaar de 
aannemer! 

Baekveld - Glabbeek

Onderhandelingen met  
de aannemer in laatste lijn!

Vlierbeekveld 
Laatste fase 

Leuven
Voorbereidende werken zijn 

gestart. De aannemer begint in 
november!



Projecten in uitvoering

Anemoon - Tienen

Solveld - Tielt-Winge

Nuytstraat - Haacht

Hof Sint-Elisabeth 
Kortenberg
De ruwbouw wordt in 2019 
beëindigd, de verkoop start 
eind 2020. 

De ruwbouw wordt in 2019 beëindigd,  
de woningen zijn klaar in het voorjaar van 2020. 

Dit jaar de eerste woningen wind- en waterdicht, 
einde werf voorzien midden 2020.

Werf zet de eindspurt in. 
Verkoop voorjaar 2020



Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Wijgmaalsesteenweg 18 | 3020 Herent
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