
 
 

LMH 
NIEUWSBRIEF   JULI 2019    

 Aanbod wijkinitiatieven 
 Onderhoud CV-ketels 
 Tips over: Veilig met vakantie, onderhoud van je tuin en aankoop scootmobiel. 
 Toewijzingen koopwoningen in de Stierstraat 
 Projecten in de kijker: Boterton en Rivierstraat 

 
Lees zeker deze nieuwsbrief. Je komt er alles over te weten. 

 
 

VERLOFPERIODE 
 

Tijdens de maanden juli en 

augustus kan je geen 

afspraken maken op 

dinsdagavond 

 

JE KAN LANGSKOMEN OP: 

Maandag  10u – 12u 

Dinsdag 10u – 12u 

Woensdag  10u – 12u 

Donderdag 10u – 12u 

 

JE KAN TELEFONEREN 

tussen 9u en 12u  

tussen 14u en 16u,  

behalve op vrijdagnamiddag 

03/490.30.50 

 

JE KAN EEN E-MAIL STUREN 

info@lmhlier.be  

Gelieve je telefoonnummer  

te vermelden. 

 

Ook tijdens de weekends en 

op feestdagen lezen wij je 

bericht per mail. 

 

 

HET KANTOOR IS GESLOTEN 

 donderdag 11 juli 2019. 
 vrijdag 12 juli 2019. 
 donderdag 15 augustus 2019. 
 vrijdag 16 augustus 2019. 
 vrijdag 1 november 2019. 
 maandag 11 november 2019. 

 
 

ACTIE IN DE WIJK 
 
Wij willen je de kans geven om iets te organiseren in je 
wijk. We helpen je daarbij. 

Wil je een activiteit, feestje, BBQ,… organiseren in je 
wijk? Laat ons dat weten. 

Wij bekijken wat kan of niet kan en spreken met je af hoe 
we je kunnen helpen. Bijvoorbeeld: 
 

 drukwerk: hoogstens 100 kleurafdrukken A4 
(voor- en achterkant) of 200 kleurafdrukken A4 
(één kant). 

 administratieve hulp bij het aanvragen van 
erkenningen bij de stad Lier.  

 aankondiging of verslag in onze nieuwsbrief. 
 Financiële steun: 200 euro per initiatief en 

hoogstens 400 euro per wijk per jaar voor de huur 
van materiaal. Niet voor eten, drank, hapjes,… We 
voorzien een budget van 5000 euro per jaar, voor 
alle initiatieven in alle wijken. Aan te vragen met 
het formulier ‘aanvraag kosten wijkinitiatief’ met 
alle bewijzen bijgevoegd. 

 afsluiten van verzekeringspolis. 

Meer informatie nodig? Stuur een mail naar 
info@lmhlier.be 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het LMH-team  

en  

de raad van bestuur 

van de LMH 

wensen 

je 

een heerlijke vakantie en een 

zomer vol zonneschijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPZEG VAN JE HUUROVEREENKOMST DOOR 
DE LMH 
 
Onderhoud je de woning niet? Betaal je de huur 
niet? Bezorg je ons de juiste gegevens over je 
gezinssituatie of inkomen niet? 
 
Let op. Je krijgt altijd een kans om alles in orde te 
brengen. Doe je dat toch niet? Dan kunnen wij je 
huurovereenkomst stopzetten. Je moet dan weg uit je 
woning. 
 
Zorg je voor overlast in je buurt?  
Helpen gesprekken met jou niet? Moet de politie 
tussenkomen? Blijf je de buren lastig vallen? 
Dat kan niet. 
Wij volgen de overlastprocedure en vragen via de 
vrederechter of we je huurovereenkomst mogen 
opzeggen. 
 
 
ONDERHOUD VAN JE TUIN 
 
Iedereen woont graag in een mooie, propere en 
aangename buurt. 
Verzorgde woningen en tuinen helpen daarbij. 
 
De meeste huurders onderhouden hun tuin goed. 
Toch zien we hagen die hoog opschieten, gras en 
onkruid dat woekert, rommel en afval in de tuin, … 
 
Zorg jij mee voor een verzorgde, aangename buurt?  
Alvast bedankt!  
 
Enkele tips voor een goed onderhoud van je tuin: 

 Maai tijdens de lente en de zomer om de twee 
weken het gras. 

 Verwijder tijdens de lente en de zomer om de 
twee weken alle onkruid. 

 Schuur minstens twee keer per jaar je oprit en 
tuinpaden.  

 Snoei één keer per jaar alle struiken, planten en 
hagen. 

 Hou de haag lager dan 2 meter. 
 Verwijder onmiddellijk alle maaisel en snoeihout 

 
Kan je je tuin niet langer onderhouden?  
 
Kom langs op ons kantoor en schrijf je in als kandidaat-
huurder voor een appartement. Zo hoef je je geen zorgen 
meer te maken om je tuin. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCOOTMOBIEL NODIG? 
 
Ben je van plan om een scootmobiel te kopen?  
Let op en denk goed na vóór je er één koopt: 

 Heb je plaats om de scooter te zetten? 
 Waar ga je de scooter opladen? 
 Woon je in een appartement en gebruik je de lift? 

Geraakt de scooter in de lift? 
 Vraag ons om raad. We bekijken mee wat de 

mogelijkheden zijn voor jouw woning. 
 
 
ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING 
 
Wij sloten in 2019 een onderhoudscontract af met de 
firma Cofely.  
 
Wat betekent dat voor jou? 

 Cofely kijkt je ketel om de twee jaar na. 
 Je huurlasten verminderden.  
 Je betaalt iedere maand een bijdrage voor dit 

onderhoud. Ook in het jaar dat er geen onderhoud 
is. 

Bel bij problemen met de ketel naar 03-309.44.49. 
 
 
VEILIG OP VAKANTIE: 
 
Eindelijk zomervakantie! Ga je deze zomer op reis? Zorg 
dat je je woning veilig achterlaat. Geef inbrekers geen 
kans. 
We geven je enkele tips: 

 Sluit alle deuren en ramen goed. 
 Leg sleutels en waardevolle voorwerpen goed 

weg. 
 Zet materiaal dat inbrekers kan helpen, weg. Bv.: 

ladders, tuingereedschap,… 
 Maak je brievenbus leeg voor je vertrekt. Vraag 

familie, vrienden of buren om je brievenbus 
regelmatig leeg te maken. 

 Zorg dat je woning bewoond lijkt. Vraag familie, 
vrienden of buren om je gordijnen regelmatig open 
en toe te doen. 
 

Vergeet ook niet je huur te betalen. Ga je langer op reis? 
Betaal je huur met een doorlopende opdracht. Je kan die 
via online banking of een bankautomaat zelf aanmaken. 
Of, vraag je bank je te helpen. 
  
Let op. Sta je op de wachtlijst voor een andere woning en 
ga je langer op reis? Laat ons dat weten. 
Je kan in die periode een toewijzing krijgen van een 
woning. Reageer je niet tijdig, dan is dat een weigering. 
Dat willen we vermijden. 



 
 

 

 
STIERSTRAAT 
Op 1 juni 2019 trokken de eerste bewoners in de 
nieuwe appartementen in de Stierstraat. 
 
Ook de koopwoningen zijn bijna af. 
Ben jij kandidaat voor een koopwoning? 
Je krijgt in juli een uitnodiging voor de kijkdagen in 
je brievenbus. 
 
De kijkdagen gaan door in de Stierstraat op: 

 donderdag 22 augustus 2019, van 16 uur 
tot 19 uur. 

 vrijdag 6 september 2019, van 16 uur tot 19 
uur. 

 
De toewijsvergadering gaat door in zaal Vredeberg 
op: 

 zaterdag 21 september 2019, van 13 uur 30 
tot 17 uur. 

 

 

 PROJECTEN IN DE KIJKER 
 
 

 
RIVIERSTRAAT 
 
42 appartementen: 
 
12 stuks met 3 slaapkamers 
30 stuks met 2 slaapkamers 
 
Einde der werken: juni 2020 
 
VERHURING: september 2020 
 

 

  

 
 

 
 

BOTERTON 
 
14 appartementen: 
 
4 stuks met 3 slaapkamers 
10 stuks met 2 slaapkamers 
 
VERHURING: september 2019 
 
 
 
 
 

 


