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OPENINGSUREN
Ons kantoor blijft voorlopig gesloten en is 
enkel op afspraak toegankelijk. 
Onze diensten zijn elke werkdag bereikbaar 
per telefoon (tussen 8u30 en 12u00) of mail.

Uitgelegd: MUTATIE

Ben je huurder bij Diest-Uitbreiding en wil je 
verhuizen? Je gezinsgrootte bepaalt welke woning 
het beste bij je gezin past. We willen je graag een 
wooneenheid op maat geven, niet te groot, niet te 
klein. Als je woonst te groot of te klein wordt, dan kan 
je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Is je huidige woning niet meer aangepast aan je 
fysieke toestand? Ook dan kan je een mutatie 
aanvragen.

Woon je te groot volgens jouw gezinssamenstelling?
Je kan je vrijblijvend inschrijven om te verhuizen 
naar een kleinere wooneenheid. Je krijgt voorrang, 
we noemen dit een prioritaire mutatie-aanvraag. 
Wonen op maat heeft veel voordelen, zo bespaar je op 
onderhouds- en verwarmingskosten.
Enkele voorbeelden van te groot wonen:
• je bent alleenstaande of een koppel en woont in een 

woning met 3 slaapkamers
• je bent een koppel met 1 inwonend kind en woont 

in een woning of appartement met 3 slaapkamers

Is je huidige woonst niet meer aangepast aan je 
fysieke toestand? Je kan je vrijblijvend inschrijven 
om te verhuizen naar een wooneenheid die wel 
aangepast is. Je krijgt voorrang (prioritaire mutatie) 
als je ons een medisch attest bezorgt dat bewijst dat je 
een woning of appartement zonder of met minder 
trappen nodig hebt. Het is belangrijk dat je een ruime 
voorkeur aanduidt, anders kan de wachttijd ondanks 
de voorrang erg lang oplopen.

Is je huidige woning te klein geworden? Ook dan kan 
je mogelijk recht hebben op een prioritaire mutatie.  
Wanneer de rationele bezetting van de woning 
overschreden wordt doordat het gezin is uitgebreid, 
krijg je onder bepaalde voorwaarden voorrang om te 
verhuizen. Je hebt geen recht op een prioritaire 
mutatie als je woning te klein geworden is doordat er 
meerderjarige personen zijn komen bijwonen na de 
aanvang van de huurovereenkomst, wel als je woning 
te klein geworden is als gevolg van bijvoorbeeld 
geboorte.

Je wilt verhuizen om een andere reden? Ook dan kan 
je een mutatie-aanvraag indienen, maar je wordt 
achteraan de wachtlijst ingeschreven. Je hebt geen 
recht op voorrang!

Heb je nog vragen of wil jij je inschrijven voor een 
mutatie-aanvraag? Kom dan na afspraak met 
Marianne langs op kantoor.

Nieuw! Facebookpagina

Diest-Uitbreiding heeft sinds kort een facebook-
pagina. Hierop plaatsen we interessante 
weetjes betreft veranderingen in de wet- 
geving, leuke buurtactiviteiten, info over onze 
dagelijkse werking,…

• Neem zeker eens een kijkje!  
www.facebook.com/diestuitbreiding

• Klik op deze knop en blijf zo op de hoogte van 
onze werking!
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Stappenplan om binnenlucht gezond te 
houden:
1. je woning voldoende ventileren. Dit betekent 
dat je  voortdurend verse buitenlucht binnenbrengt 
in je woning en dat de “vuile” binnenlucht ook 
terug naar buiten kan. Je woning ventileren kan je 
makkelijk doen door bijvoorbeeld je ramen op een 
kier te zetten  of via de verluchtingsroosters die 
in je woning mogelijks aanwezig zijn. Woningen 
gebouwd na 2006 beschikken over een eigen 
ventilatiesysteem. Het is echter wel van belang dat 
dit 24u op 24 u gebeurt.

2. je woning extra verluchten. Verluchten betekent 
dat je een raam of deur voor een kortere tijd heel 
wijd openzet. Dit is vooral belangrijk bij activiteiten 
of handelingen waarbij vocht of schadelijke stoffen 

vrijkomen, zoals bijvoorbeeld tijdens en na het 
koken, na het douchen, bij het drogen van was in 
huis, bij gebruik van luchtverfrissers, tijdens het 
slapen of na het opstaan, tijdens het klussen (denk 
maar aan het gebruik van verf), wanneer er extra 
veel volk aanwezig is in de woning

Wist je dat...
...het ventileren van je woning tijdens de 
winterperiode niet noodzakelijk leidt tot 
energieverlies? Door te ventileren wordt een 
deel van de warme binnenlucht wel naar buiten 
afgevoerd maar de buitenlucht die naar binnen 
wordt gebracht is relatief droog en deze warmt dan 
weer sneller op dan vochtige lucht waardoor je 
minder energie verbruikt voor de opwarming van je 
woning tijdens de koude wintermaanden.

Ventileren is noodzakelijk

We hebben het wel eens vaker over “de gezonde buitenlucht”, maar net als de buitenlucht is het ook 
belangrijk dat de lucht in onze woning van goede kwaliteit is. Een slechte luchtkwaliteit kan op langere 
termijn namelijk aanleiding geven tot gezondheidsklachten.
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Waarom sociaal wonen  
zo fantastisch is!

Grondige (= totale) 

renovatiewerken  

in 2019 met de  
11 SHM ‘s samen: 

248 woningen

Dagelijks zetten heel veel mensen zich in om het 
sociale huurders en kandidaat – huurders naar 
hun zin te maken. De SHM ’s hebben personeel in 
dienst dat instaat voor ondermeer de opvolging 
van de technische problemen, van de projecten, 
de toewijzingen van sociale woningen, de 
inschrijving voor een sociale woongelegenheid, 
de ondersteuning bij het huurgebeuren, de 
opvolging van de cijfers, de berekening van de 
huurprijzen, … . 

En dat er veel beweging zit in de sociale 
huisvestingssector bewijzen de 12 SHM ’s die deze 
huurderskrant tot een mooi geheel maken. Daarom 

311
aantal interne 

verhuisbewegingen 
in 2019 en een totaal van 

936 
tussen 2015 en 2019

Voor 2018 
was dit:

491

hebben 11 SHM’s onder ons de cijfers gebundeld 
zodat jullie een objectief beeld kunnen krijgen van 
wat er zoal leeft binnen onze werking.

Wie zijn wij?
SHM Habitare+ uit Deinze - Merelbeke, SHM 
Volkswelzijn uit Dendermonde, Elk zijn Huis uit 
Tervuren,  Eigen Dak uit Wetteren, Diest Uitbreiding, 
Dewaco uit Denderleeuw, HIW Berlare, Sint-
Niklase Maatschappij voor Huisvesting, Gewestelijke 
Maatschappij uit Zele, De Nieuwe Haard uit Ronse 
en Ninove – Welzijn.

Als we 
terugblikken op 

de voorgaande jaren 
was dit voor

2018: 155 woningen

2017: 175 woningen

2016: 245 woningen

2015: 399 woningen

In 2019 zijn er 

253 
sociale woningen 

opgeleverd  
voor de 11 SHM ‘s

De 12 SHM ’s 
die meedoen aan 

deze huurderskrant  
hebben samen 

11.117
woningen
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Al deze  
woningen zullen 

BEN – woningen zijn 
(Bijna Energie Neutrale 

woningen)

En we blijven inzetten op kwaliteitsvolle en 
betaalbare woningen. Wat staat er zoal op onze 
planning van nieuwe woningen?

De gemiddelde 
huishuur 

bij de 11 SHM ‘s 
bedraagt

€346,41

De gemiddelde 
maximale huurprijs 

bedraagt 

€642,63
Dit is het gemiddelde van 

alle woningen (dus zowel 

klein als groot)

Binnen 
5 jaar zullen 

deze 11 SHM ‘s  

1527
 extra sociale woningen 

gebouwd hebben
Op dit 

moment zijn er al 

93
BEN - woningen 

opgeleverd 
binnen de 

11 SHM ’s ...

Wist je dat huren bij een SHM ook voordelen 
oplevert naar het betalen van huishuur? Wij 
zochten voor jou uit wat het verschil is tussen 
hetgeen je op de private huurmarkt zou moeten 
betalen en hetgeen daadwerkelijk bij ons betaald 
wordt.

... en zijn er 

190 
in opbouw
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Wil je er zeker van zijn dat jouw verwarming 
deze winter werkt? Test hem dan nu alvast, vóór 
Koning winter ons land bezoekt. 

Het onderhoud van de verwarmingsinstallaties 
gebeurt in de meeste Sociale Huisvestings-
maatschappijen via een aannemer, aangesteld 
door deze maatschappij. Toch kan het zijn dat er 
problemen opduiken wanneer je de verwarming 
terug opstart bij het kouder worden. Om deze 
problemen tijdig te kunnen oplossen, is het 
aangeraden om je verwarming reeds even aan te 
zetten vóórdat het koud wordt. 

Hoe kan je je verwarming testen?
Zet de gevraagde binnentemperatuur enkele 
graden hoger dan de huidige binnentemperatuur. 
Bijvoorbeeld: als het binnen 21 graden is, zet jouw 
thermostaat dan even op 25 graden. Op deze manier 
zou de verwarming terug moeten opstarten. Doet de 
verwarming het niet? Neem dan zo vlug mogelijk 
contact op.

Wanneer moet je het afval buiten zetten? Wat 
mag en wat mag niet? Hieronder vind je meer 
informatie.

Wanneer? Je mag in principe vanaf 18 uur, de dag 
voor de ophaling, het afval buiten plaatsen. Dit kan 
per gemeente evenwel anders zijn. Kijk het altijd 
goed na!

Hoe sorteren? Op de website van jouw stad of 
gemeente vind je allerlei informatie over het 
sorteren van afval. 
• Bruikbare spullen mag je naar het verzamelpunt 

in je buurt brengen. 
• In de PMD-zak zijn plastic flessen, flacons, 

metalen verpakkingen en drinkkartonnen 
toegelaten. 

• Papier en karton wordt enkel toegelaten bij de 
aparte ophaling van papier en karton of mag 
naar het recyclagepark. 

• Piepschuim moet naar het recyclagepark 
gebracht worden. 

• GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval. 
• In restafval past alles wat niet selectief wordt 

opgehaald. 
• Grof huisvuil kan je vier keer per jaar tegen 

betaling laten ophalen. 
• Batterijen kan je in het recyclagepark 

binnenbrengen of in een inzamelpunt. 

Indien het afval materiaal bevat dat niet toegelaten 
is, wordt de zak niet meegenomen. Hierop wordt 
dan een rode sticker gekleefd. In dit geval neem 
je het afval terug mee naar binnen. De sticker is 
gekleefd op de plaats waar de fout is vastgesteld. 
Op de binnenkant van de sticker staan de juiste 
sorteerregels. Scheur het bovenste deel van de 
sticker af en biedt het afval (deze keer met de 
correcte inhoud) aan bij de volgende ophaling. 

WEL - Indien lichter dan 15 kg - Mag geen hindernis 
vormen op het trottoir - Voor je eigen huis plaatsen 
- Geen gebruik van plakband.
NIET - Zwaarder dan 15 kg - Een hindernis vormen 
op het trottoir - Een afvalplaats creëren - Gebruik 
van plakband is verboden.

Vuilnisophaling

Is jouw 
verwarmingsketel 
klaar voor de herfst 
en de winter?
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Tevredenheidsenquête Dienstverlening

In het najaar van 2019 heeft Diest-Uitbreiding 
onder de huurders een bevraging gedaan over onze 
dienstverlening. Hieronder de resultaten: 

755 enquêtes werden verstuurd, 
390 ingevulde enquêtes ontvangen

Hoge respons: 51,7 %

De enquêtes werden vooral schriftelijk ingevuld en 
bezorgd => 83% t.o.v. 17% online

95% van deze huurders is tevreden tot zeer tevreden 
over de dienstverlening in het algemeen.
Hiervan vindt :
• 94% dat Diest-Uitbreiding gemakkelijk 

bereikbaar is
• 93% dat Diest-Uitbreiding begrip en aandacht 

heeft voor vragen
• 87% dat Diest-Uitbreiding problemen snel oplost
• 89% dat Diest-Uitbreiding herstellingen goed 

uitvoert
• 97% dat de medewerkers van Diest-Uitbreiding 

beleefd zijn
• 92% dat de verstrekte informatie duidelijk is.

Informatiekanalen:
• 70% van de huurders neemt telefonisch contact 

op voor vragen, informatie of problemen. 20% 

brengt een bezoek aan het kantoor. 
• 38% bezoekt onze website, 47% geeft aan onze 

website nooit te bekijken.
• 93% geeft aan dat onze brieven goed begrijpen.
• 83% geeft aan onze huurderskrant goed 

te begrijpen. 9% geeft wel aan dat zij geen 
huurderskrant ontvangen hebben. 

• 80% vindt de info in de huurderkrant interessant.

Hoe doet Diest-Uitbreiding het op vlak van 
bewonersparticipatie: Uit de enquête is gebleken 
dat we minder goed scoren op het vlak van 
bewonersparticipatie. Onze huurders geven 
duidelijk aan bewonersparticipatie belangrijk te 
vinden. De onderstaande grafiek toont dit aan.
 
Wat gebeurt er met deze resultaten: 
De resultaten zijn in juni voorgesteld aan de raad 
van bestuur. Onze huurders  geven aan dat zij het 
heel belangrijk vinden om goed geïnformeerd 
en betrokken te worden bij onze activiteiten en 
plannen. Vooral het luisteren en rekening houden 
met hun mening over plannen en activiteiten is 
een belangrijk werkpunt. We zullen daar extra 
aandacht aan schenken bij onze toekomstige 
projecten/activiteiten.

23% 21%
17%

15% 12%

56% 56% 54%

46%
43%

9% 8% 10%
13% 13%

3% 2% 3% 3% 5%

10%
12%

16%

23%
26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

DU informeert mij  op tijd
over zijn plannen en

activiteiten

DU geeft mij juiste informatie
over zijn plannen en

activiteiten

DU zorgt ervoor dat ik vragen
kan stellen over zijn plannen

en activ iteiten

DU luistert naar mijn mening
over zijn plannen en

activiteiten

DU houdt rekening met mijn
mening over zi jn plannen en

activiteiten

Helemaal  akkoord Akkoord Niet akkoord Helemaal  niet akkoord Geen antwoord

BEDANKT!voor het invullen van onze enquête
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Projectplanning
Renovatie:

• BEN-renovatie Slachthuissite (fase2): De 
voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden op  
8 september 2020. De omgevingswerken 
worden opgestart vanaf dit najaar. 

• Dakrenovatiewerken wijk Speelhof: 
De dakwerken in de woningen en de 
appartementen zijn gestart in september 2020.

• Interne renovatie wijk Testelt: 6 leegstaande 
woningen worden intern gerenoveerd zodat ze 
opnieuw verhuurd kunnen worden vanaf begin 
2021. 

• E.Vanderveldestraat: Het complexe dossier heeft 
vertraging opgelopen. Een concrete startdatum 
is nog niet gekend. 

Nieuwbouw:

• Prelaatstraat – Averbode (18 app.): De werken 
werden opgestart. Het einde van de werken is 
voorzien in het najaar van 2021.

• Park ter Heide – Averbode (24 wo.): De start van 
de werken is voorzien vanaf januari 2021.

• Ezeldijksite – Diest (9 wo en 28 app.): De 
omgevingsvergunning werd goedgekeurd. De 
aanbesteding van het dossier wordt opgestart. 

• Rasopsite – Diest en Mierenbergiste – 
Bekkevoort: Het voorontwerp is in opmaak.

Nieuwe versie 
Reglement 
Inwendige Orde

De afgelopen maanden heeft het team van Diest-
Uitbreiding niet stil gezeten. Er werd volop 
gewerkt aan een nieuwe versie van het Reglement 
Inwendige Orde (RIO) en de werking van onze 
technische dienst werd volledig gereorganiseerd. 
Alle wijzigingen zijn goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur en gaan van kracht vanaf 01-01-2021.

Als huurder moet je goed voor je woning en 
het gebouw zorgen. We vragen ook dat je jouw 
buren respecteert en geen overlast veroorzaakt. 
Het RIO bespreekt de huisregels van onze 
maatschappij en maakt integraal deel uit van 
iedere huurovereenkomst. Diest-Uitbreiding 
zal controleren of het reglement correct wordt 
nageleefd. Als er inbreuken worden vastgesteld, zal 
Diest-Uitbreiding gepaste maatregelen treffen

In het najaar zal alle info over het vernieuwde RIO 
en nieuwe werkwijze van technische dienst, bij elke 
huurder in de bus gestopt worden. Wij raden jullie 
aan deze informatie volledig door te lezen zodat 
jullie op de hoogte zijn van de wijzigingen.

We hebben ondertussen vastgesteld dat vele 
huurders doorheen de jaren allerlei aanpassingen 
hebben uitgevoerd aan de woning en zijn 
aanhorigheden, zonder aanvraag en schriftelijk 
toestemming van Diest-Uitbreiding. Voorbeelden 
zijn: aanpassingen aan de keuken of badkamer, 
bijgebouwen aangebouwd aan de woning of in 
de tuin, extra tuinafsluitingen en -verhardingen 
geplaatst in de tuinzone, … .

Wij willen jullie erop wijzen dat aanpassingen aan 
een huurwoning zonder schriftelijke toestemming 
van de maatschappij verboden zijn! 

Indien je als huurder geen schriftelijke toestemming 
kan voorleggen, worden alle aanpassingen als 
huurschade beschouwd en zal je als huurder 
verantwoordelijk worden gesteld.

Bij het einde van de huurovereenkomst zullen 
deze aanpassingen moeten hersteld worden in 
oorspronkelijke staat, hoe ingrijpend deze herstelling 
ook is.

Zoals het spreekwoord zegt: een verwittigd man is 
er twee waard.

Diest-Uitbreiding onderzoekt 
de huidige staat van het patrimonium

Sinds enkele maanden is onze dienst patrimonium volop bezig met het in kaart brengen van het 
patrimonium. Elke woonentiteit zal bezocht worden door een medewerker van Diest-Uitbreiding. Er 
zullen notities en foto’s genomen worden van het geheel. Deze informatie moet de verschillende diensten 
binnen Diest-Uitbreiding helpen bij de dagelijkse werking.
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