Winterprik
Sneeuwmannen maken in de meest bizarre vormen.
Met de slee glijden door witte straten. Een goede
vriend verrassen met een sneeuwbal op z’n tronie.
We houden allemaal van sneeuwpret, niet waar?
Toch gaat het witte goedje ook gepaard met
ietwat last. Zonnige Kempen geeft jou tips om de
toegangswegen tot je woning alvast sneeuwvrij te
maken.
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Vooraleer je begint met opruimen, moet je beslissen
waar je de sneeuw gaat laten. Dump de sneeuw niet zo
maar op de openbare weg of gemeenschappelijke delen.
Kies liever een plek waar niemand er last van heeft.
DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN CV ZONNIGE KEMPEN
Doe een dikke trui en jas aan bij het sneeuwruimen.
Kies bovendien voor ademende kledij, want het
scheppen van sneeuw kost veel energie. Als je gaat
zweten, kan je een verkoudheid oplopen.
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Voorwoord

Neem een sneeuwschop van een licht formaat. Zorg
ervoor dat de steel klopt met je lichaamslengte. Ga
bij het scheppen steeds goed door je knieën, want
anders is het karwei belastend voor je rug.

Goede vrienden,

Veeg de stoep zo snel mogelijk na de sneeuwval.
Als je de sneeuw te lang laat liggen, wordt die
immers platgetrapt tot een gladde laag. Moeilijk
weg te vegen en vooral gevaarlijk.
Indien de sneeuw toch ingelopen is, kan je
eventueel zand strooien. Grind of zand is het best
om op je oprit te strooien. Zout schaadt namelijk
het milieu.
Als je nog energie en goesting over hebt na het
zware karwei, denk dan ook aan de stoep van je
buurman of buurvrouw. Niet iedereen verkeert
natuurlijk in een goede vorm om sneeuw te ruimen.

Praktische informatie
Openingsuren:

Sluitingsdagen:

Maandag t.e.m. vrijdag: van 9.00 tot 11.30 uur
Namiddagen alleen op afspraak tussen 13.00 en
16.00 uur.
Elke tweede donderdag van de maand
is er een avondzitting van 17.00 tot 19.00 uur.

De feestdagen komen eraan en onze werknemers
toosten ook al eens graag op het nieuwe jaar.
De kantoren van Zonnige Kempen zijn gesloten
van vrijdag 25 december 2015 tot en met vrijdag 1
januari 2016 omwille van collectief verlof.

Telefonisch contact:

Voor dringende herstellingen kan je wel terecht op
ons noodnummer: 0474 83 55 88.

Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur,
behalve op donderdagnamiddag,
op het nummer 014 54 19 41
en via info@zonnigekempen.be.

Verschillende OCMWmedewerkers uit onze elf
gemeenten zakten op 27
november af naar Kamp C
voor onze themadag rond
communicatie. We staken allen
de hoofden bij elkaar om jullie in
de toekomst nog beter van dienst
te zijn.

Gisteravond kwam ik een van mijn vrienden tegen. Hij vertelde me dat er in hun gemeente
vorige week ’s avonds urenlang een stroomuitval was geweest. Geen elektriciteit. Ik keek
hem met een gevoel van medelijden aan, maar hij was er blijkbaar niet in de put van geraakt.
“Och”, zei hij, “We trokken ons plan wel. De temperatuur viel nog wel mee. Ja en natuurlijk
ook geen licht, maar wij hadden goede zaklampen en kaarsen genoeg.”
“En toch ook geen televisie?”, vroeg ik nog.
“Neen”, antwoordde hij, ”ook geen televisie. De eerste tien minuten was het een beetje
daarmee leren leven, maar dan zijn wij wat met elkaar beginnen praten. Eerst met mijn
vrouw en daarna met iedereen die er in huis was, mijn twee zonen en mijn dochter. Ik was
verbaasd over welke interessante mensen dat zijn. Wij hebben voorgenomen zoiets af en
toe nog te doen. Ik bedoel niet de stroom uitschakelen, maar praten met elkaar. Echt thuis
zijn.”
Achteraf dacht ik: hij heeft gelijk. Op de duur heeft heel de televisiewereld al onze relaties
met andere mensen kunstmatig overgenomen. Wij kennen iedereen die bijvoorbeeld
meespeelt in ‘Thuis’: Frank en Simonne, Rosa en Waldek, Peggy en William…iedereen. Wij
praten over hen alsof wij hen elke dag in levende lijve ontmoeten, maar de mensen die echt
naast ons wonen of tegenover ons, kennen wij nog amper en de mensen die honderd meter
verder wonen, lopen ons stom voorbij zonder hun hoofd even te draaien en zeker niet om
nog ‘goeiedag’ te zeggen.
Daarom kan het heel positief zijn samen in een wijk te wonen, daardoor de mensen uit je
omgeving beter te kennen, kinderen te hebben die samen spelen met kinderen van twee
huizen verder. Kortom: échte mensen te kennen en elke dag met échte mensen te praten. Ik
hoor sommigen al zeggen: “Hij heeft gemakkelijk praten, er zijn ook wel andere kanten aan,
hij heeft het zelf nooit meegemaakt!”
Wel, dan ga ik daar dadelijk op antwoorden: ik heb tot mijn zeven jaar gewoond in een
gebouw waar acht gezinnen heel dicht op elkaar woonden, waar de kinderen daarvan
elkaar ontmoetten op een klein koertje tussen die gebouwen, maar waarvan ik heel goed
heb onthouden welk een samenhorigheidsgevoel er tussen die kinderen is gegroeid, dat nu
zestig jaar later nog standhoudt.
Ook de artikels die in het tijdschrift van de vereniging van bouwmaatschappijen verschijnen
over mensen, die later Vips zijn geworden, maar allemaal in woonwijken zijn opgegroeid,
spreken met dankbaarheid over datzelfde gevoel.
Daarom zullen wij ook het jaar dat komt alles op alles zetten om elke inspanning die er
gebeurt om in wijken samen iets te ondernemen, om elkaar beter te leren kennen van echte
mens tot echte mens, te ondersteunen. En in die geest wens ik jullie graag allemaal een
gelukkig nieuw jaar.
Ludo Helsen, voorzitter

Voor al je reacties en mededelingen:
Zonnige Kempen / ZonneKlaar
Grote Markt 39, 2260 Westerlo
T 014-54 19 41 - F 014-54 19 51
info@zonnigekempen.be

Buurtfeesten

Leefbaarheidsonderzoek

Jouw mening telt
Zonnige Kempen is in oktober met een volgende fase van het leefbaarheidsonderzoek gestart. We willen
polsen naar de tevredenheid van onze huurders over hun woning en woonomgeving. Ook onderwerpen zoals
veiligheid, sociale samenhang en communicatie passeren de revue in onze enquête.
De bedoeling van dit leefbaarheidsonderzoek is de tevredenheid van onze bewoners meten. Ook kunnen de
bewoners op deze manier nadenken over hun woonsituatie en participeren in de ontwikkeling van hun wijk.
De gemeente Berlaar komt nu eerst aan bod. Zo beten de bewoners van de 21 woningen in Winterhof
op donderdag 29 oktober 2015 de spits af. De voorbije weken volgden de wijken Welvaartstraat en Nethendal.
Ook de inwoners van Kapelaan Francklaan en Cardijnlaan in Booischot kregen onze medewerkers al over de
vloer. Onze huurders uit de andere negen gemeenten waar Zonnige Kempen actief is, mogen in een later
stadium een bezoekje verwachten.
In januari en februari komen we alvast met de eerste resultaten
van de enquête naar buiten. Het stemt ons blij dat de reeds
ondervraagde huurders geen grote problemen ondervinden.
We willen hen dan ook danken voor hun vlotte medewerking.
Daarnaast blijkt uit de enquête dat jullie allemaal trouwe
lezers zijn van Zonneklaar. We blijven in de toekomst
jullie dan ook graag via deze weg informeren, boeien en
ontroeren.

Sandelijnhof,
Herenthout

Watersportlaan,
Zandhoven

Dit buurtcomité organiseerde voor de tweede maal een
buurtfeest, dit jaar op 5 september 2015.

We sluiten het buurtfeestenseizoen af met een primeur.

De weergoden waren Herenthout goedgezind en de
Huirtuiters zijn goed gekend als het op feesten aankomt!
Het buurcomité liet ons vorig jaar weten dat ze in 2015 op
een hoger deelnemersaantal zouden mikken. Uitdagingen
zijn er geenszins om uit de weg te gaan. We zijn nog
steeds in blijde verwachting van het resultaat.
Buurtwerking: zijn alle deelnemers intussen geteld?

Het nieuwbouwproject met 23 woningen van Zonnige
Kempen in de Watersportlaan in Viersel is nog maar net
bewoond…en de bewoners steken meteen de handen
uit de mouwen. Ze staan duidelijk te springen om elkaar
beter te leren kennen. Op 20 september 2015 stonden de
kersverse buren knus bij elkaar rond een frietmobiel: de
voorgeboorte van fijn nabuurschap!
We blijven voorlopig nog in het ongewisse over het
verdere verloop van dit buurtfeest. Afwachten of er nog
informatie doorsijpelt.
Misschien hanteren ze het principe: What happens in
Zandhoven…?!

Huurwaarborg

Overzicht van je
huurwaarborg
Bij het overzicht van je nieuwe huurprijs vind je ook de fiche
‘details huurwaarborg’. De huurwaarborg is het bedrag
dat je betaalde bij de start van je huurovereenkomst. Het
bedrag staat op een geblokkeerde rekening bij de bank.
Elk jaar brengt die rekening interest op, net zoals je
spaarboekje of zichtrekening. Maar, net zoals bij je
persoonlijke rekeningen is die interest klein. De huidige
intrestvoet bedraagt 0,10 %.
Op de fiche ‘details huurwaarborg’ vind je je algemene
gegevens, verrichtingen en de intrestberekening. Bij
de intrestberekening zie je op de laatste lijn hoeveel je
huidige huurwaarborg met intresten bedraagt.
Dit bedrag blijft op de rekening staan. Je krijgt het
uitbetaald aan het einde van de huurovereenkomst na
de verhuis en na afhouding van de eventueel aangerichte
schade in de woning en van eventueel niet betaalde
bedragen.

Herziening

Jaarlijkse
huurherziening
In december heb je van ons je huurprijs voor 2016
gekregen.
Kijk deze goed na. Kloppen de gegevens over je inkomen
en gezinssamenstelling? In de begeleidende brief lees
je wat je moet doen als je niet akkoord gaat met de
gegevens die we gebruikten voor de berekening van je
nieuwe huurprijs.
Ook als je niet akkoord gaat met de nieuwe huurprijs,
moet je deze in januari 2016 betalen. Blijkt achteraf dat je
nieuwe huurprijs niet correct is, dan zullen we het bedrag
dat je in januari 2016 te veel of te weinig betaalde,
verrekenen in februari 2016.

Bewonersvergadering

In oktober en november stonden een
aantal bewonersvergaderingen op het
programma.
Tijdens de bewonersvergadering van
Winterhof in Berlaar op 2 oktober
2015 vertelde een bewoonster dat het
‘lijkt alsof het iedere dag vakantie is in
Winterhof’.
Op 3 november zaten de collega’s
van het team leefbaarheid rond
de tafel met de bewoners van de
Welvaartstraat in Berlaar om het
dagelijkse leven in hun buurt te
bespreken.

