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Opgelet voor oneerlijke
Energieverkopers

Nieuw bouwproject
60 nieuwe sociale
huurappartementen op
komst in St-Pieters.

Deur-aan-deurverkopers van
gas en elektriciteit zijn niet
altijd eerlijk.
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De eerste huurderskrant in de bus!
Beste huurders,
Voor jou ligt de eerste uitgave van de
Huurderskrant, de krant van de Brugse
Maatschappij voor Huisvesting (BMH), van en
voor iedereen die betrokken is bij de BMH.
Proficiat aan iedereen, huurders en
medewerkers, voor het laten tot stand komen
van deze eerste uitgave.
Men vraagt mij soms: Wat doet de BMH
eigenlijk? Dat is steeds een goede aanleiding
om meer uitleg te geven bij onze activiteiten.
Ooit gestart in 1922 als een bouwmaatschappij
(met de naam ‘Brugse Goedkope Woningen’)
zijn we ondertussen geëvolueerd naar een
Sociale Woonmaatschappij.
De doelstellingen van de BMH liggen niet
alleen in het bouwen, verhuren, onderhouden
en renoveren van de woningen. Er is veel meer
dan dat.
Bovenal willen we een echte woonmaatschappij
zijn. Een organisatie met maatschappelijke
relevantie. Onze huurders zijn ons belangrijkste
goed, en in het post-corona tijdperk willen we

Alle woningen Den
Tir verhuurd

op een nog actievere wijze met jullie in dialoog
gaan. Vandaar onze projecten naar meer
betrokkenheid, participatie en inspraak.

Maatregelen BMH
tegen het Corona-virus

Deze krant is daar een voorbeeld van. Nu en in
de toekomst willen we graag nog meer horen
wat je bezig houdt. Wat voor jou belangrijk is
en waar wij maximaal rekening moeten mee
houden. Opdat oprecht het gevoel en de
beleving mag ervaren worden dat de BMH
zorg draagt voor haar huurders.

Om de verdere verspreiding van het
virus te voorkomen nam de regering
enkele drastische maatregelen. Dit
zorgt er voor dat onze loketten
gesloten blijven, ten minste tot 17
april 2020. Ook onze huisbezoeken
worden uitgesteld tot na die datum.
Technische interventies worden
beperkt tot de meest urgente meldingen (bvb. geen verwarming of
warm water, geen elektriciteit, gasgeur of groot waterlek).

Daar staat ook iets tegenover. Als huurder heb je
ook een grote verantwoordelijkheid naar goed
beheer en onderhoud
van de woning. Zo dragen
we het best zorg voor
elkaar.
Franky Demon,

voorzitter BMH

! BELANGRIJK NIEUWS !

We blijven uiteraard wel via
telefoon en e-mail beschikbaar.
Onze contactgegevens vindt u op
bladzijde 4. De BMH blijft dus wel
open, maar het fysiek contact met
mensen wordt zo veel mogelijk
beperkt.

Proiciat aan onze
2000ste huurder!

Vanaf 2 april werkt de firma ENGIE - Cofely niet meer
voor ons.
Vanaf dan zorgt de firma SIX voor onderhoud en
herstel van de technische installaties in jouw woning.
Hieronder vind je de nieuwe contactgegevens.

Alle 48 appartementen in Den Tir, op
de voormalige site van de militaire
schietstanden langs de Baron
Ruzettelaan te Assebroek, zijn ondertussen verhuurd. Daarmee verhuren
we voor het eerst meer dan 2.000
woningen in Brugge en wonen er nu
meer dan 5.300 mensen in onze
woningen.
We stoppen echter niet met bouwen.
Op dezelfde site bouwen we nog 36
nieuwe sociale woningen extra én
wordt er een volledig nieuw voorplein
aangelegd. Alle werken moeten klaar
zijn tegen eind 2021.

Gelieve dus vanaf heden niet meer te bellen naar de
firma ENGIE Cofely, maar wel naar de firma SIX.
Verder nieuws over het onderhoud en de manier van
werken volgt later.

Tel: 051 31 20 12
E-mail: td@six.be

Eind 2019 gaf onze voorzitter Franky
Demon de sleutel van onze 2000ste
sociale huurwoning aan mevrouw
Wendy De Gryse uit Sint-Kruis.
Het gaat om een nieuwbouwappartement in de residentie Den
TIR. "De laatste jaren woonde ik in
de Vossensteert in St.Kruis", zegt
mevrouw De Gryse. "Ik stond al
bijna 6 jaar op de wachtlijst, en ben
uiterst gelukkig met dit nieuwe
appartement. Ook mijn dochter van
11 jaar is heel blij."
De BMH wenst jullie veel succes in
jullie nieuwe woonst!

Schimmels in huis vermijden: hoe pak ik dat best aan?
Door te ventileren en verluchten!
Als je je huis ventileert, wordt de lucht voortdurend
ververst. Zo voorkom je dat vocht en giftige stoffen
zich in huis opstapelen. Die kunnen aan de basis
liggen van schimmel, condensatie op de ramen,
onaangename geurtjes, hoesten, allergieën... Door
te ventileren voorkom je dat soort problemen en
bespaar je op dokters- én woonkosten.
Verlucht zo goed mogelijk. Pas uiteraard op voor
inbraakgevaar. Bij regenweer houd je best ook een
oogje in het zeil, zodat het niet binnen regent.
Woonmetertje
Veel huurders kregen van de BMH reeds een
‘woonmetertje’ aangeboden. Dit handig apparaatje
meet de temperatuur en de vochtigheid in de
woning. Overdag, wanneer je thuis bent is 20°C een
goede temperatuur. ’s Nachts en wanneer je niet
thuis bent wordt minimaal 15°C aangeraden.
De luchtvochtigheid moet tussen de 30 en 60%
liggen. Ligt deze te hoog? dan moet je dringend
verluchten, anders gaat het vocht neerslaan op de
muren en kan er schimmel ontstaan. Ligt deze te
laag? dan is het erg droog in je woning en dien je
ook te verluchten. Eventueel kan je dan bijvoorbeeld
een verdamper met water aan de radiator hangen.

Hier alvast enkele tips om te
verluchten:
1. verlucht 's ochtends en 's avonds zeker
een tiental minuten
2. Zet zoveel mogelijk ramen op een kier
en zet binnendeuren open.
3. Laat frisse lucht doorstromen: dicht
deurspleten niet en houd verluchtingsroosters open.
4. Slaap 's nachts zoveel mogelijk met het
raam open of op een kier.
5. Zet ramen tegenover elkaar open.

6. Verlucht grondig bij activiteiten waarbij vocht en toxische stoffen vrijkomen
Bv. na het douchen of baden, tijdens en
na het koken zonder goede dampkap, bij
het drogen van was in huis,...
7. Koude dagen: zet de verwarming lager
tijdens het verluchten om warmteverlies
te beperken.
8. Als je aan een drukke weg woont,
verlucht je je huis best buiten de
spitsuren. Zet de ramen open die niet
uitkijken op de weg.

Energieverkopers aan de deur: laat je niet bedriegen!
Je bent vast ook wel al eens telefonisch of aan de deur benaderd door een energieverkoper. Wees daarbij altijd waakzaam! Sommige verkopers zijn niet altijd eerlijk…

Door de hoge energietarieven
moeten deze energieverkopers
contracten zien aan te smeren
die niet per se voordeliger zijn.
Het zijn bovendien geen werknemers van energiebedrijven
zelf, maar tussenpersonen die
als zelfstandige te werk gaan.
Verkooptrucs
Om mensen te overtuigen
maken ze vaak gebruik van
verkooptrucs. Ze vergelijken
bijvoorbeeld hun tarieven
zónder btw met jouw huidig
tarief mét btw, gebruiken
tariefkaarten die maanden oud
zijn, of bieden promoties aan
waar achteraf niet veel van in
huis komt.

Contract annuleren
Heb je toch bij een deur-aandeur verkoop een contract
ondertekend en had je dat
eigenlijk liever niet gedaan?
Dan kan je beroep doen op de
wettelijke herroepingstermijn
van 14 kalenderdagen om het
contract kosteloos annuleren.
Daarvoor stuur je naar de
leverancier waarbij je nieuw
contract zal ingaan een brief of
e-mail met de boodschap dat
je niet wenst over te schakelen.
Opgelet! Ook telefonisch kan
een contract afgesloten
worden. Je hebt dan wel geen
handtekening gezet, maar de
bevestiging die je vervolgens

krijgt via brief of email geldt
als een ‘ondertekening’. Na het
ontvangen van die bevestiging
heb je bovendien maar 7
dagen bedenktijd om van je
nieuwe contract af te zien.
Belangrijk om weten
De Brugse Maatschappij voor
Huisvesting werkt nooit samen
met verkopers. Zegt een
verkoper dat hij of zij samenwerkt met onze maatschappij,
dan heb je dus zeker te maken
met een bedrieger. Soms doen
verkopers zich ook voor als
meteropnemer van Fluvius.
Fluvius zal echter ook nooit
energiecontracten proberen af
te sluiten.

Tips:
•

Durf 'nee' te zeggen. Dat is
jouw goed recht.

•

Vraag legitimatie. De
verkoper moet zeggen voor
welke leverancier men werkt.
Men moet ook een leurderskaart bijhebben en tonen
wanneer je er om vraagt.

•

Trap niet in verkooppraatjes
Zinnetjes als 'Deze actie geldt
alleen vandaag!' zijn bedoeld
om je onder druk te zetten. De
enige die geld misloopt als je
niet op dát moment je handtekening zet, is waarschijnlijk
de verkoper zelf.

•

Geef niet zomaar je
persoonsgegevens. Doe dit
enkel als je zeker bent van je
aankoop of overeenkomst.

•

Teken geen documenten als
je twijfelt, of wanneer je iets
niet goed hebt kunnen lezen.

•

Als je reeds sociaal tarief
geniet heb je reeds het
laagste energietarief. Je kan
dan dus geen extra voordeel
doen op jouw tarief bij andere
leveranciers.

Heb je nog vragen? Dan kan je het
Contact Center van de FOD Economie
contacteren.
Telefoon (gratis): 0 800 120 33
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Wil jij ook bijdragen aan onze huurderskrantjes?
De BMH wil graag nauwer samenwerken met
haar huurders. Daarom zoeken we huurders
die mee willen werken aan onze toekomstige
huurderskrantjes.
Heb je een interessant levensverhaal? Ben je
heel creatief en wil je jouw werk met ons
delen? Of wil je graag zelf een artikel
schrijven over een leuk thema? Laat het ons

dan zeker weten en wie weet krijg je een
plekje in de huurderskrant.
Wil je graag met ons meewerken?
Stuur dan een berichtje naar
bewonerscontacten@bmh.vlaanderen, bel
naar 050 47 60 14, of kom even langs aan het
loket tijdens de openingsuren.

Nieuw bouwproject te St.-Pieters
Met blijdschap kondigen we ons nieuwe
bouwproject aan in de wijk St.-Pieters.
De nieuwbouw omvat 60 sociale huurappartementen met in hoofdzaak 2
slaapkamers en is gelegen aan de
Blankenbergse Steenweg / Blauwhuisstraat te Sint-Pieters (Brugge). Het project
bestaat uit 4 appartementsgebouwen
met ondergrondse parkeergarage.

momenteel vragen naar een kleinere
woning. Oudere bewoners van
aanpalende straten zullen de kans krijgen
te verhuizen naar modernere
appartementen die meer aangepast zijn
aan hun noden. Dit zorgt ervoor dat
grotere woonunits beschikbaar worden
om de vraag naar huisvesting van jonge
gezinnen met kinderen op te vangen.

De flats zullen eveneens kunnen worden
ingevuld door de huidige bewoners van
de aanpalende sociale woonwijk, die

Als alles volgens plan verloopt is de
oplevering van het project voorzien voor
half 2021.

Verhuizen binnen de BMH
Woon je bij de BMH en wens je te verhuizen binnen ons patrimonium? Dat
kan. Lees verder wat je hier juist voor
moet doen.
Bij inschrijving kan je enkel kiezen voor de
ligging van de woongelegenheden waar je
graag wenst te wonen en of je naar een
(bejaarden)woning of een appartement
wenst te verhuizen.
De grootte van de woning wordt bepaald
volgens de grootte van jouw gezin op het
moment van toewijzing.
Je kan een verhuis aanvragen als jouw
woning in de loop der jaren te groot of te
klein is geworden. Dit kan ook indien je
moeilijkheden hebt om trappen te lopen of
als je rolwagengebruiker bent geworden.
In sommige gevallen heb je recht op een
voorrangsmutatie. Dit houdt in dat je voor
alle andere personen op de wachtlijst komt
te staan en bij voorrang een (aangepaste)
woning of appartement wordt toegewezen.
Te grote of te kleine woning
Een woning kan te groot of te klein worden
door een gezinswijziging. Breng de BMH
altijd op de hoogte van gezinswijzigingen.

Wanneer is mijn woning te groot?
Jouw woning is te groot wanneer je meer
dan 1 slaapkamer extra hebt dan het aantal
personen in jouw gezin.
Bijvoorbeeld:

Wanneer is mijn woning te klein?
De BMH bepaalt hoeveel personen een
bepaalde woning kunnen bewonen.
Overschrijdt jouw gezinssituatie dit aantal
bewoners, ten gevolge van een gezinsuitbreiding door geboorte, adoptie of
pleegzorg, alsook bij bepaalde gevallen van
gezinshereniging, dan vindt de BMH dat die
woning voor jouw gezin te klein is.
Wanneer de woning te groot of te klein is
heb je recht op een voorrangsmutatie.

Overzicht
Voorrangsmutatie
• Inschrijven op de wachtlijst
• Je komt vooraan op de wachtlijst
• Voorwaarden:
positieve evaluatie inzake
huurdersverplichtingen
& geen huurachterstand hebben

Gewone mutatie
• Inschrijven op de wachtlijst
• Normale wachttijd doorlopen
• Voorwaarden:
positieve evaluatie inzake
huurdersverplichtingen
& geen huurachterstand hebben

Woning onaangepast aan huurder
Kan je geen trappen meer doen?
Bezorg hiervan een attest van een
geneesheer-specialist of een attest van 66%
beperking, waarvan minstens 50% aan de
onderste ledematen, dan heb je recht op
een voorrangsmutatie naar een woning of
appartement zonder trappen.
Ben je permanent rolwagengebruiker?
Bezorg hiervan een attest van jouw arts en
een attest van 66% beperking, dan heb je
recht op een voorrangsmutatie naar een
rolstoelaangepaste woongelegenheid.
Verhuis zonder specifieke reden
Je kan ook een andere woning aanvragen
om andere redenen. Dat kan door een
gewone mutatie aan te vragen. Bij een
gewone mutatie moet je de normale
wachttijden doorlopen.

Neem voor meer informatie contact op met
de dienst Verhuur van de BMH. Zij helpen
je graag verder met jouw inschrijving.
Dienst verhuur
openingsuren loket :
maandag 9-12u, dinsdag 14-17u
en donderdag 9-12u
telefonisch bereikbaar op 050 31 76 58:
elke werkdag van 8u30 tot 12u
en van 13u30 tot 16u

4 april: Wereld
zwerfdierendag

De BMH
ondersteunt jouw
inzet voor een
leefbare buurt
Wonen is meer dan een dak boven je
hoofd. Samen met haar huurders streeft
de Brugse Maatschappij voor Huisvesting
naar een leefbare buurt, waar het
aangenaam wonen is. Daarom steunen wij
alle bewonersinitiatieven die de
leefbaarheid in de wijk ten goede komen
met advies, materiaal en geld.
Een leefbare buurt?
Een leefbare woonomgeving herken je onder
meer aan de sfeer in de buurt, het contact
tussen de mensen en het onderhoud van de
gebouwen. Is er een goed contact in de
buurt? Ligt er veel vuil op straat? Kennen
buren mekaar? Voelen mensen er zich thuis?
Kunnen kinderen er veilig spelen? Zijn buren
aanspreekbaar? Enzovoort.
Welke ondersteuning krijgen huurders die
iets organiseren voor hun buurt?
We staan alle huurders met een idee om de
leefbaarheid in een buurt te verbeteren bij
met raad en daad:
• Advies: Samen bekijken we hoe we je
idee vorm kunnen geven. Is het
haalbaar? Hoe kan je je actie
organiseren? Wat komt er allemaal bij
kijken? Kan je ondersteuning krijgen
van de stad of andere partners?
• Materiaal: De BMH beschikt over 1
grote partytent, enkele stoelen en wat
versieringsmateriaal. Deze kan je
gratis ontlenen voor je buurtactie.
Ander feestmateriaal kan ontleend
worden via stad Brugge.
• Financiële bijdrage: De BMH kan (een
deel van) de kosten dragen van het
initiatief. De grootte van de bijdrage
is afhankelijk van het aantal bewoners
dat uitgenodigd wordt voor de
buurtactie.

Een dag om even stil te staan bij al die
vele miljoenen dieren die dagelijks
zwervend door het leven moeten gaan.
Honger en dorst, ziekte of gewond zijn,
mishandeling en vergiftiging zijn voor
deze dieren de normale zaken van het
leven van alle dag.

In september 2019 werd een eerste wijkfeest
georganiseerd in de Maaike Luuxstraat te Assebroek. Dit
evenement was een groot succes.

Stappenplan
Stap 1. Verzamel minstens 3 buren die zich
willen engageren om het idee uit te voeren.
Controleer of je voorstel wordt gedragen
door de buurt. Pols dus naar het
enthousiasme van je buren!
Stap 2. Neem contact op met ons om jouw
idee kenbaar te maken. Kom hiervoor langs
aan het loket of stuur een mailtje naar
bewonerscontacten@bmh.vlaanderen.
Stap 3. Samen met jullie bekijken we de
haalbaarheid van het idee en of we jullie
kunnen helpen bij de uitwerking ervan.
Tevens bekijken we of je materiaal kan
ontlenen, over hoeveel budget je kan
beschikken, en waarvoor je dit wenst te
gebruiken.
Stap 4. Je houdt ons op de hoogte en kan zo
nodig bij ons terecht met vragen of bij
moeilijkheden. Eventueel zijn wij aanwezig op
de vergaderingen die door jullie worden
georganiseerd tijdens de voorbereiding van
het evenement.
Stap 5. We komen graag een kijkje nemen op
jullie activiteit.
Stap 6. Na afloop evalueren we samen jouw
initiatief.

Wil je graag zelf een huisdier? Bezin dan
eer ge begint...
Elk jaar worden in ons land gemiddeld
60.000 dieren gedumpt of achtergelaten
in een asiel. Vergeet dus niet dat een
dier aandacht en verzorging nodig heeft,
wat tijd en geld kost. Kleine beestjes
worden ook groot.

Onze gegevens:
Brugse Maatschappij voor
Huisvesting
Handboogstraat 2 bus 0013,
8000 Brugge
Openingsuren loket
Maandag 9-12u, dinsdag 14-17u
en donderdag 9-12u
Telefonisch en via e-mail:
Dienst Verhuur :
elke werkdag van 8u30 tot 12u
en van 13u30 tot 16u
Tel: 050 31 76 58
E-mail: verhuur@bmh.vlaanderen
Dienst Bewonerscontacten :
elke werkdag van 8u30 tot 12u
en dinsdag van 14u tot 17u
Tel: 050 47 60 14
E-mail: bewonerscontacten@
bmh.vlaanderen

PUZZELHOEK
SUDOKU
Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes,
waarin een klein aantal cijfers al zijn
ingevuld. Het is aan jou om de overige
vakjes ook in te vullen, waarbij je je aan de
volgende 3 simpele regels moet houden:

Technisch Meldpunt :
elke werkdag van 8u30 tot 12u
en dinsdag van 14u tot 17u
Tel: 050 45 90 80
E-mail: tech@bmh.vlaanderen
Oplossing Sudoku:

1. in elke rij moeten de getallen 1 tot
en met 9 één keer voorkomen.
2. in elke kolom moeten de getallen 1
tot en met 9 één keer voorkomen.
3. in elk blok van 3 bij 3 moeten de
getallen 1 tot en met 9 één keer
voorkomen.
Veel succes!

Wil je jouw steentje bijdragen voor het milieu en deze huurderskrant voortaan enkel digitaal ontvangen?
Laat het ons dan weten via: bewonerscontacten@bmh.vlaanderen

