
Huurwaarborg 

 
 
 
Beste huurder 
 
Na het succes van onze eerste 
nieuwsbrief in december, wil 
Kempisch Tehuis jaarlijks 2 keer 
met een nieuwsbrief bij u thuis in 
de bus vallen.  
 
In deze editie leest u meer over 
schotelantennes, het groenonder-
houd, de huurwaarborg, onze wijk 
‘Meulenberg’, het wijkfeest in de 
kijker, enkele weetjes over uw 
huisvestingsmaatschappij en een 
nieuwe informatiebrochure. Naast 
de nieuwsbrief vindt u in de enve-
loppe meer informatie over de 
huurwaarborg waarvoor de regels 
onlangs gewijzigd zijn. 
 
Heeft u nog vragen of sugges-
ties? U kan steeds contact opne-
men met onze diensten via ons 
algemeen nummer T011 81 07 00 
of via mail info@cvkt.be . 
 
Op vele vragen vindt u een ant-
woord op de website 
www.kempischtehuis.be. 
 
Veel leesplezier en een fijne  
vakantie! 
 
 
 
 

Vanaf 2014 zal Kempisch Tehuis jaarlijks de fiche 'details huurwaarborg' 
aan elke huurder bezorgen. Deze fiche vindt u bij deze nieuwsbrief. De 
huurwaarborg is het bedrag dat u betaalde bij de start van de huurover-
eenkomst. Dit bedrag staat op een geblokkeerde rekening en wordt jaar-
lijks verhoogd met intresten. 
 
Op de fiche kan u eerst uw algemene gegevens vinden, daarnaast de 
verrichtingen en de intrestberekening. Bij de intrestberekening ziet u op 
de laatste lijn hoeveel uw huidige huurwaarborg met intresten bedraagt. 
De huidige intrestvoet bedraagt 0,61%. 
 
Dit overzicht wordt ter informatie aan u bezorgd. U kan dit bedrag enkel 

uitbetaald krijgen bij het einde van de huurovereenkomst (bij verhuis) en 

na afhouding van eventuele niet betaalde bedragen en schade in de wo-

ning. 

Enkele weetjes over Kempisch 
Tehuis in 2013 

Juli 2014 

Nieuwsbrie
f 

huurders 

Kempisch Tehuis is gesloten van maandag 

21 juli 2014 tot en met vrijdag 1 augustus.  

Onze diensten zijn terug bereikbaar vanaf 

maandag 4 augustus 2014. 

Collectief verlof 

 In 2013 bouwde Kempisch Tehuis 52 nieuwe huizen en appartemen-

ten;  

 Er werden 233 nieuwe ver-

huringen gedaan (waarvan 

26 ruilingen);  

 Op 31 december 2013 ston-

den 2.884 gezinnen op de 

wachtlijst (dit zijn er 385 

meer dan in 2012), 50% 

hiervan is alleenstaand;  

 44% van de huurders zijn alleenstaand. 
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Project “Apartekunsten” te Meulenberg  

In Houthalen-Helchteren (Meulenberg) heeft Kempisch Tehuis 4 appartementsgebouwen met in totaal 84 appartementen. 
De appartementen zijn aan renovatie toe, maar Kempisch Tehuis heeft beslist om in het najaar van 2014 de eerste 2 appar-
tementen af te breken. Daarna worden er 34 nieuwe woningen gebouwd.  
Stilaan lopen deze 2 blokken leeg en verhuizen de bewoners naar andere 
woningen. In de zomer van 2012 trokken enkele bewoners van deze wijk van-
uit een onveiligheidsgevoel over de toestand van de woningen naar Kempisch 
Tehuis. Daaruit vloeide een permanent overleg waarop het opbouwwerk van 
RIMO Limburg uitgenodigd was.  
 
Na een uitgebreide bevraging van de huurders kwamen de knelpunten naar 
boven. Om het veiligheidsgevoel te verhogen werden er een aantal aanpas-
singen gedaan. Tegelijkertijd werden initiatieven genomen om de ongerust-
heid i.v.m. de nakende afbraakplannen te verminderen en het veiligheidsge-
voel i.v.m. wonen te bevorderen. Eén van de initiatieven is het blokkantoor, dat werd opgericht in een leegstaand apparte-
ment. Hier kunnen de bewoners van de appartementen met al hun vragen terecht over hun woonsituatie bij de opbouwwer-
ker van RIMO Limburg, die nauw samenwerkt met Kempisch Tehuis. Hieruit kwamen enkele bewonersvergaderingen tot 
stand.  

 
Hoe meer mensen verhuizen, hoe meer leegstand. Een appartement met 
veel leegstand is geen leuke woonomgeving voor de mensen die er nog wo-
nen. Leegstand nodigt ook uit tot vandalisme. Om deze negatieve woonsitu-
atie een stap voor te zijn, startte RIMO Limburg het project Apartekunsten 
op. Grote houten panelen die gebruikt worden om de ramen dicht te timme-
ren in de gelijkvloerse appartementen, werden beschilderd. Hiermee wilde 
RIMO Limburg ook de betrokkenheid van de bewoners in de buurt verhogen 
door zoveel mogelijk mensen, groepen en verenigingen bij het schilderen te 
betrekken.  
Kortom, allerlei kleinere en grotere inspanningen werden geleverd die ervoor 

moeten zorgen dat de woonkwaliteit verbetert en dat bewoners betrokken blijven bij wat er in hun buurt gebeurt. 
 
14 september 2014 (van 13u00 tot 18u00) wordt naar jaarlijkse gewoonte een wijkfeest georganiseerd in Meulenberg. Dit 
jaar is het wijkfeest tevens een afscheidsgroet aan de appartementen waarin zoveel bewoners van Meulenberg wel ooit 
hebben gewoond. Het wijkfeest zal daarom plaatsvinden in en rond de appartementen. Op deze manier kan iedereen nog 
een laatste kijkje nemen in een van de blokken. De werken van het project Apartekunsten worden tentoongesteld, er is een 
avonturenparcour, vele workshops, muziek, dans kinderanimatie en lekker eten… dus voor ieder wat wils.  
 

!! UITNODIGING !! Alle oud-bewoners van de appartementen worden uitgenodigd om naar het 
wijkfeest te komen om allen samen afscheid te nemen van de appartementen voordat deze wor-
den afgebroken.   
 
!! OPROEP !!  RIMO Limburg vraagt aan iedereen foto’s met taferelen in en rond de appartemen-
ten, te bezorgen voor het wijkfeest. De foto’s mogen per mail doorgestuurd worden naar  
conny.mertens@rimo.be. Indien u niet beschikt over digitale foto’s mogen ze binnengebracht wor-
den in het buurthuis in Meulenberg.   

 

 Onderhoud tuin / balkon 
U heeft ongetwijfeld al gemerkt dat de zomer in aantocht is. Binnenkort kan u 
weer in de tuin genieten van het mooie weer! De zon brengt helaas ook werk 
met zich mee. De tuin vraagt tijdens de lente en zomer toch enig onderhoud; 
gras maaien, hagen snoeien, onkruid wieden… 
 
Door het netjes onderhouden van de tuin draag je niet enkel bij aan een mooi 
uitzicht van de wijk maar verhoog je ook de veiligheid. Zo belemmeren bijvoor-
beeld hoge hagen het zicht aan de uitrit wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. 
In de huurovereenkomst die u heeft ondertekend, staat trouwens dat alle huur-
ders de woning dienen te onderhouden als een goede huisvader. Dit geldt ook 
voor de tuin en de beplanting, zelfs de bomen verdienen uw aandacht.  
 
We hopen dat uw (groene) vingers gaan kriebelen en iedereen zijn steentje 
bijdraagt aan het onderhoud van de wijk. De sociale dienst van Kempisch Te-
huis zal op regelmatige basis de verschillende wijken bezoeken. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 



 
Als u een schotelantenne wilt plaatsen, moet u daarvoor schriftelijke toestemming krijgen van Kempisch Tehuis. U 
dient dit aan te vragen via brief of via e-mail: info@cvkt.be.  
 
Er zijn een aantal voorwaarden voor het plaatsen van een 
schotelantenne: 
 
Eengezinswoning 

 de schotelantenne mag niet bevestigd worden aan de 
garage, het gebouw of op het dak; 

 zij mag geplaatst worden op een pyloon of paal in de 
achtertuin achter de garage, max. hoogte 3m. 

 
Appartementen  

 de antenne dient op een veilige wijze op een losstaande sokkel bevestigd te worden; 

 geen bevestiging aan de balustrade of gevel.  
 
Algemeen  

 het binnenbrengen van de kabel dient omzichtig te gebeuren; er mogen geen doorboringen door het raam ge-
beuren; 

 de huurder is verantwoordelijk voor alle eventuele schade aangericht aan de woning en aan derden; 

 het gaatje dient van buiten naar binnen geboord te worden (in een voeg); wel dient er op gelet te worden dat er 
geen buizen van elektriciteit, cv of sanitair geraakt worden; 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Het plaatsen van een schotelantenne kan geweigerd worden als de woning geen tuin of terras heeft of als de plaatsing 
het uitzicht van de wijk ontsiert. Het is ten allen tijde verboden de schotelantenne te bevestigen tegen het gebouw. 
 
Bij verhuis dient de aanvrager de antenne te verwijderen en alles in de oorspronkelijke toestand terug te brengen. 
Eventuele schade dient hersteld te worden.  

Schotelantenne  

“Plaatsing enkel toege-
staan na schriftelijke aan-

vraag én na schriftelijk 
akkoord van Kempisch 

Tehuis.” 

Nieuwe brochure 
 

 

 

Er is een nieuwe brochure voor huurders beschikbaar met informatie rond de huur-

overeenkomst, huurwaarborg, wie is huurder, wat bij verhuis, hoe zeg ik mijn huur-

overeenkomst op,... 

Deze brochure kan u downloaden op de website www.kempischtehuis.be.  

Huurders die geen internet hebben, kunnen deze aanvragen door de invulstrook ach-

teraan in te vullen en aan Kempisch Tehuis te bezorgen. De brochure zal u toege-

stuurd worden. Vanaf half augustus is de brochure beschikbaar.  

 



Kempisch Tehuis 
onderweg 

 
 

Wijkfeest in de kijker 

 
Zaterdag 21 juni 2014 vond de vierde editie van het wijkfeest te Bree plaats. 
Dit jaar werd er voor de deelnemers een breugeliaans buffet voorzien, afge-
smaakt met live muziek en een komische act.  
 
Jaarlijks wordt het wijkfeest groter en groter. “Op zich fantastisch natuurlijk, al 
moeten we kijken dat het haalbaar blijft voor de 5 organisatoren” klinkt het 
langs organisatorische kant.  
 
Al hebben we tijdens enkele gesprekken al wel opgevangen dat er nieuwe 
kandidaten zich aandienen om te helpen volgend jaar.  
 
Zo ook Gilbert, hij woont 
ongeveer 2 jaar op de wijk 
samen met zijn vriendin en 
diens zoon. Dit jaar heeft hij 
al voor één van de meerde-
re tenten gezorgd via de 
voetbalploeg uit Lanklaar, 
waar hij voorzitter is. Om 
volgend jaar nog een ex-
traatje te kunnen doen op 
het feest verzekert Gilbert 
dat de tent volgend jaar gra-
tis ter beschikking wordt ge-
steld.   
 
Het wijkfeest is een manier om nieuwe mensen te leren kennen en de buren 
nog eens bij elkaar te krijgen, al is dat op de wijk meestal niet zo’n probleem. 
Verschillende buren komen regelmatig op straat om een pintje te drinken. Het 

feit dat er echte vriendschappen op de wijk zijn bewijst het volgende verhaal: “In de jaren 80 kwam ik na mijn werk (in de 
horeca) thuis rond 3 uur ‘s nachts, de buren staken opnieuw de barbecue aan waardoor ik ‘s nachts nog heb kunnen genie-
ten van een heuse wijkbarbecue. Het was toen zo leuk dat er mensen met de kruiwagen 

naar huis werden ge-
voerd.”. 
 
Het opbouwen van de ten-
ten gebeurde dit jaar ook 
niet zonder slag of stoot. 
Er waren vele vrijwilligers paraat om te helpen. Tijdens 
de werkzaamheden heeft een hond van de buurt op ie-
mand zijn schoenen geplast. Vervelend voor diegene 
met natte voeten, maar hilariteit voor de mensen die het 
zagen.  
 
Als Kempisch Tehuis zagen we dat het goed was. Het is 
leuk om te zien dat de saamhorigheid tussen huurders 
en eigenaars een positief verhaal is in de Swennen-
straat/Steyvenstraat te Bree. 

 
         Een dikke pluim voor het wijkcomité! 

 

 

Deze wagen zal u in de toekomst wel 

eens kunnen tegenkomen.  

 

Kempisch Tehuis kocht recent een nieu-

we wagen aan voor de sociale dienst. 

Door de wagen te laten bestickeren 

hoopt Kempisch Tehuis beter herken-

baar te zijn.  

 

 

“Ik wil hier 
altijd blijven 

wonen!” 

Aanvraag brochure huurders  
 
Naam: __________________________________ 
 
Adres: __________________________________ 
 
Gemeente: ______________________________ 

 


