
onze dienstverlening in

de kerstvakantie

Vuurwerk is gevaarlijk! Brandwonden zijn niet uitgesloten.
Er is een grote kans op brand.
Dieren schrikken en bezeren/verongelukken zich mogelijks.
Vuurwerk is duur.
Bij problemen belast je de hulpdiensten die dan niet beschikbaar zijn voor andere noodgevallen! 

Weegt het leuke aspect van vuurwerk op tegen alle negatieve effecten?

Wij wensen jullie...

Iets goeds, iets lekkers

Iets gek, iets gekkers

Iets aardigs, iets liefs

En bovenal iets positiefs!

Wij zijn gesloten van 23 december vanaf
12u tot en met 2 januari 2023.  

We voorzien permanentie, enkel voor
dringende herstellingen: 

HUURDERSKRANT
DECEMBER 2022

Ik knal zonder vuurwerk… omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn.

In MALDEGEM, KAPRIJKE, EEKLO, ASSENEDE en SINT-LAUREINS is het
VERBODEN om vuurwerk af te steken.

 
In AALTER moet je een aanvraag indienen. Dit kan via:

www.aalter.be/vuurwerk-en-vreugdeschoten
 

In WACHTEBEKE en ZELZATE mag er enkel geluidsarm vuurwerk tussen
23 u en 1 u op ouderjaarsavond afgestoken worden.

dinsdag 27/12/22
woensdag 28/12/22
donderdag 29/12/22 

 tussen 8u en 14u
op het nummer
04 94 889 219



In het voorjaar van 2023 zullen sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en
sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per
gemeente: de woonmaatschappij. 
In het Meetjesland zullen de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
(MBV), SVK Meetjesland en CVBA Wonen Zelzate in 1 woonmaatschappij vloeien.
De naam voor deze maatschappij ligt nog niet vast. Officieel zullen wij op 1 juni
2023 fusioneren. 

De werkingsgebieden per woonmaatschappij werden in februari 2022 vastgelegd. Deze werkingsgebieden kunnen verschillen van
het werkingsgebied dat de SHM's en SVK's vandaag kennen. Wij als Sociaal Verhuurkantoor hevelen Aalter, Lievegem en Wachtebeke
over aan een andere woonmaatschappij. 

Woon jij in één van deze gemeenten? Aan jouw rechten en plichten wijzigt niets. Tot en met juni 2023 verandert er ook niets aan
onze werking en onze dienstverlening naar jou toe. Daarna wordt de dienstverlening opgenomen door een andere woonmaatschappij.

Wat verandert er voor jou? 

Het werkingsgebied van 
onze woonmaatschappij. 

Met sociaal tarief kunnen vele sociale huurders genieten van een voordeligere prijs voor energie. Zij betalen voor gas 20% van
de commerciële prijs en voor elektriciteit 50%. 
Er zijn nog tussenkomsten te overwegen! 

SOCIAAL VERWARMINGSFONDS: een tussenkomst in betaling van de verwarmingsfactuur voor huisbrandolie, lamppetroleum
(type C), bulkpropaangas. Meer info: www.verwarmingsfonds.be

STOOKOLIECHEQUE: Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15/11/2021 en 31/3/2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in
bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 300 euro netto aanvragen. Meer info:
www.economie.fgov.be

FONDS VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT: Een tussenkomst in de betaling van de gas- of elektriciteitsfactuur, of andere facturen die
onbetaald blijven wegens betalingsmoeilijkheden van de gas- of elektriciteitsfactuur. Meer info: OCMW van uw gemeente 

Op www.sociaalwonen.be vind je meer informatie terug over de
woonmaatschappij. Mogelijks worden jouw vragen beantwoord
onder de rubriek 'Vraag en antwoord'. 

Tussenkomst in gestegen

energiekosten


