
 1 

SVK Meetjesland verlaat na 14 jaar het         
kantoor gelegen in de Moeie en         
verhuist naar  
 

GENTSESTEENWEG 46 te EEKLO  
 
Het SVK neemt intrek in het nieuwe kantoorgebouw van de 
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor volkswoningen (MBV)                             
(die nu gehuisvest is in de Stationsstraat in Eeklo). 
 

Vanaf maandag 28 maart vertoeven we in het 
nieuwe gebouw en zijn we bereikbaar op ons 
nieuw telefoonnummer: 09/432 20 09. 
 
We blijven onze huidige e-mailadressen en gsm-nummers behouden.  
 
Voor deze verhuisbeweging sluiten wij van 21 maart tot en met 25 maart 2022.  
 
We voorzien permanentie enkel voor dringende zaken op het nummer: 09/376 71 01.  
Deze permanentie is voorzien op maandag 21, dinsdag 22 en donderdag 24 maart, telkens van 8:30 uur tot 9:30 uur.  
 
Je kan onze nieuwe locatie op verschillende manieren bereiken:  

 

Beste SVK-huurder 
 

We verwelkomen maart met een nieuwe huurderskrant.  
Het belangrijkste nieuws in dit krantje? Onze verhuisbeweging. Verder halen we 

enkele topics aan zoals de kosten van een slotenmaker en hoe je ongedierte moet 
weghouden.  

We stellen ook een nieuwe medewerker voor. Zijn naam is Ronny en hij is sinds    
januari bij ons aan de slag. Leer hem kennen op de achterzijde. 

We sluiten af met een weetje uit ons jaarverslag.  

Huurderskrant 
Maart 2022 

Er is voldoende parking bij 
het gebouw.  

 
Er zijn bushaltes vlakbij. Hier            
stoppen de lijnbussen 58, 67 en 69. 

Het is 650 meter stappen van 
het treinstation van Eeklo. 

Het loket is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 11u. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar, elke dag van 8u30 - 12u en van 13u - 16u30.  
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NIEUWE  
 

medewerker 

Zo houd je ongedierte ver weg  

Ongedierte brengt niet alleen ziektes met zich mee, maar kan ook veel schade aanrichten. Houd ongedierte 
weg door aan volgende zaken te denken:  
 
 Zet tijdig jouw huisvuil/PMD/Karton & papier buiten voor de afvalophaling. Laat het afval geen weken 

opstapelen. Daar komt ongedierte op af.  
 Laat etensresten niet rondslingeren in de keuken of in huis. Ongedierte heeft een sterke neus voor  

etensresten. Sluit dus verpakkingen van eten goed af vooraleer je ze opbergt.  
 Ontdek je uitwerpselen in kasten of in hoekjes van  de woning, of ben je zeker dat je met ongedierte 

zit? Bel naar jouw huurbegeleider en bekijk samen de mogelijkheden die je hebt om komaf te maken 
met de kleine beestjes.  

 Hallo, ik ben Ronny De Guesquiere  
 
Als patrimoniumbeheerder bij SVK Meetjesland hoop 
ik met mijn ervaring en kennis het performante        
SVK-team te versterken. 
Ik sta in voor de opmaak van plaatsbeschrijvingen en 
bied technische ondersteuning. Ik help de service naar 
onze (ver-)huurders nog verder te optimaliseren. 

 
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw  

Site De Meerling - Moeie 16 A - 9900 Eeklo T: 09/376 71 01                                                    
info@svkmeetjesland.be    -   http://www.svkmeetjesland.be 

Slotenmakers zijn herkenbaar 
dankzij identificatiebewijs  

 
Sinds 1 januari zijn betrouwbare                
slotenmakers te herkennen aan een        
identificatiekaart. Dit maakt een einde aan 
wanpraktijken en woekerprijzen die wel tot 
1000 euro kunnen oplopen. 
 
De nieuwe identificatiekaart bewijst dat de 
slotenmaker een gedragscode ondertekende 
en een kwaliteitscertificaat ontving. 
Een overzicht van betrouwbare                  
slotenmakers staat op de volgende website:  
https://www.vsu.be 
Wil een slotenmaker een advertentie     
plaatsen op Google, dan zal hij ook daar 
eerst een identificatiekaart moeten        
voorleggen.  
Controleer dit dus zeker bij de slotenmaker 
die je contacteert.    

 

Uit ons jaarverslag blijkt dat 
SVK Meetjesland  voornamelijk 
woningen kan verhuren met 1 
of 2 slaapkamers. Woningen 
met 3 slaapkamers en meer 
komen minder vaak voor.  

 
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw  
We zijn vanaf maandag 28 maart 2022 bereikbaar op:  
Gentsesteenweg 46 - 9900 Eeklo - T: 09/432 20 09 
info@svkmeetjesland.be    -   http://www.svkmeetjesland.be 
 


