
 
 

LMH 
NIEUWSBRIEF    DECEMBER 2019 

   

• De berekening van je huurprijs verandert vanaf januari 2020: uitnodiging infomoment. 

• Wijziging openingsuren, e-mailadressen,... 

• Meldingsplicht van elke wijziging door de huurder. 

• Buurtinitiatieven: feest op de wijk Herderin 

• Tips over: een warme winter, ventilatie, sneeuwruimen. 
 
 

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

 

KERSTVAKANTIE: 

Ons kantoor is gesloten 
 

Van maandag 23 december 
2019 tot en met vrijdag 3 

januari 2020. 
 

 

ALLEEN VOOR DRINGENDE 

HERSTELLINGEN KAN JE ONS 

DAN BELLEN OP HET NUMMER  

0483-22.35.90.  

DAT KAN OP MAANDAG, 

DINSDAG, DONDERDAG EN 

VRIJDAG: TUSSEN 10 UUR EN 

12 UUR. 

TIJDENS DE WEEKENDS EN OP 

25 DECEMBER EN 1 JANUARI 

ZIJN WIJ TELEFONISCH NIET 

BEREIKBAAR.  

 

WIL JE EEN PROBLEEM 

MELDEN? STUUR EEN  

E-MAIL NAAR 

info@lmhlier.be 

Vermeld altijd je 

telefoonnummer. 

 

 

DE BEREKENING VAN JE HUURPRIJS 2020 
De manier om je huurprijs te berekenen verandert 
vanaf  1 januari 2020.  

Je vindt je nieuwe huurprijsberekening bij deze 
nieuwsbrief. Lees ook de bijgevoegde brief. Hierin 
leggen we alvast uit wat er verandert vanaf 1 januari 
2020. 

Misschien is jouw huurprijs hoger en heb je vragen. 

Daarom organiseren we twee infomomenten. 

Wanneer?  Woensdag 18 december 2019 

Waar?        zaal Vredeberg, Vredebergstraat 12-14 in Lier 

Hoe laat?   16 uur: eerste infomoment 
                    OF 
                   17 uur 30: tweede infomoment 

Kom zeker luisteren en krijg alle informatie over je nieuwe 
huurprijsberekening. 

MELDINGSPLICHT 
Wij doen ons best voor jou en willen ons werk correct 
doen.  Dat kan alleen als wij je juiste gegevens hebben.  
Let op: 

• Heb je een ander telefoonnummer? 

• Heb je een ander e-mailadres? 

• Heb je een kindje gekregen? 

• Begint een gezinslid te werken? 

• Gaat iemand ergens anders wonen?  

• Wilt iemand bij jou komen wonen? 

• … 
 

Laat ons dat zo vlug mogelijk weten. Wij spreken af wat 
je moet doen en wat er eventueel verandert. 
 



 
 

 

 
 
 
JE KUNT ONS BELLEN 
OP HET NUMMER 03/490.30.50 

Maandag  9u – 12u30 

Dinsdag 9u – 12u30 

                       17u30 – 18u30  

Woensdag  9u – 12u30 

Donderdag 9u – 12u30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE KUNT EEN E-MAIL STUREN 

NAAR info@lmhlier.be  

Gelieve je telefoonnummer  

te vermelden. 

 

Ook tijdens de weekends en 

op feestdagen lezen wij je 

bericht per mail. 

 

 

JE KUNT LANGSKOMEN OP ONS 

KANTOOR OP: 

Maandag  10u – 12u 

Dinsdag 10u – 12u 

Woensdag  10u – 12u 

Donderdag 10u – 12u 

 

DE LMH CONTACTEREN: HOE EN WANNEER 
KAN JE DAT? 
 
TELEFOON: 
Ons telefoonnummer 03-490.30.50 blijft bestaan.  

Let op.Vanaf 1 januari 2020 kan je ons alleen bellen 
tijdens de voormiddag en op dinsdagavond. 

Je kunt dan kiezen: 

• Druk 1:  

 als je een technisch probleem wilt melden; 
bijvoorbeeld: een lekkende kraan. 

 als je iets wilt vragen aan de technische dienst. 
Je komt dan bij een medewerker van de 
technische dienst terecht. 

• Druk 2: als je een vraag hebt  

 over je huur. 

 over je inschrijving als kandidaat-huurder. 

 over een opzeg van garage of woning. 

 voor de sociale dienst. 

 of andere vragen of meldingen. 
Je komt dan bij de medewerker van het onthaal 
terecht. Zij helpt je verder of verbindt je door met 
een andere medewerker. 

E-MAIL 
Je kunt altijd een e-mail sturen naar: info@lmhlier.be. Ook 
tijdens de weekends en op feestdagen lezen wij je 
bericht.  

Wij hebben nieuwe bijkomende e-mailadressen. Zo 
komt je mail ineens bij de juiste persoon terecht. 

Gaat je bericht over: 

• Kandidaten? Stuur je e-mail naar: 
kandidaten@lmhlier.be 

• Herstellingen en technische vragen? Stuur je e-mail 
naar: herstellingen@lmhlier.be 

Let op. Vermeld altijd je telefoonnummer in je bericht. 

BALIE 
Je kunt bij ons langskomen op: 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 
10 uur tot 12 uur. 
Werk je of volg je lessen overdag? Maak een afspraak op 

dinsdagavond. Bel of e-mail ons.  

NIEUWE WEBSITE 
In januari 2020 staat onze nieuwe website online. 
Benieuwd? Ga zeker eens kijken op: 
www.liersehuisvestingsmaatschappij.be  
Je vindt er alle informatie over sociaal wonen bij de Lierse 
Maatschappij voor de Huisvesting.  
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FEEST IN DE WIJK: laat je inspireren door de wijk 
Herderin. 
 
Daar weten ze wat ‘feesten met de buren’ is. 
 
Saida B. organiseerde dit jaar een Suikerfeest én BBQ 
voor de buurt. Zij deed dat met de hulp van enkele buren. 
Voor deze feesten kregen zij een tussenkomst van de 
LMH. Mooi meegenomen, toch? 
 
Met een leuk feestje probeert zij, en de medeorganisa-
toren van ‘Een Brug voor Iedereen’ het contact tussen de 
buurtbewoners te verbeteren. Iedereen is er welkom. 
 
De feesten gingen door op het grasveldje in de wijk. Het 
wijkhuis is te klein, dus huurden zij tenten.  
 
Saida doet alle aankopen en het eten bereidt ze samen 
met enkele buren. Door elkaar te helpen, leer je elkaar 
beter kennen. En laat dát nu net de bedoeling zijn.  
 
Ook voor de kinderen was het feest. Zij konden zich 
uitleven op het springkasteel en spelletjes spelen. Eén 
van de buren schonk zelfs een voetbaltafel. 
Op het einde van het feest kregen de kinderen een zakje 
snoep. Zij maakte 120 zakjes klaar en kwam zakjes 
tekort… Een groot succes, dus. 
 
Ook zin gekregen?  
 
Wil je een activiteit, feestje, BBQ,…organiseren in je wijk? 
Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ons vóór je 
iets vastlegt. 
Je vindt het aanvraagformulier en meer informatie op 
www.liersehuisvestingsmaatschappij.be 
Wij bekijken daarna wat kan of niet en spreken met je af 
hoe we je kunnen helpen. 
 
Let op: Geen aanvraagformulier? Geen terugbetaling van 
je kosten. 
 

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE BUREN 
Heb je huisdieren?  
Zorg dat die niet voor overlast zorgen voor je buurt: 

• Blijft je hond blaffen als je niet thuis bent? Zorg voor 
opvang voor je hond of zoek een andere oplossing. 

• Raap hondenpoep onmiddellijk op. Gooi het zakje bij 
je restafval. 

• Sluit je voorraad eten voor je dieren goed af. Zo 
vermijd je ratten en muizen. 

• Verwijder overgebleven groenten elke dag uit kooien. 
Maak de kooi minstens 1 keer per week helemaal 
schoon. Zo vermijd je stank. Vuile kooien zorgen ook 
voor zieke dieren. 
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Het LMH-team  

en  

de raad van bestuur 

van de LMH 

wensen 

je prettige eindejaarsfeesten en 

een gelukkig 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woon je in een appartementsgebouw? 

• Zet geen spullen in de gangen. Dat is niet veilig. 

• Zet geen spullen rondom het gebouw. Dat is 
sluikstorten. Je kunt een gas-boete krijgen. 

• Heb je spullen die je niet meer gebruikt? Breng ze 
naar het containerpark of laat ze ophalen door  
Opnieuw en Co. 

 

TIPS VOOR EEN WARME WINTER 
Koud en donker buiten, gezellig en warm in je woning. 
 
Enkele tips om goed voor jezelf en je woning te 
zorgen deze winter. 

• Verwarm slim:  
Zet de verwarming lager in kamers die je niet gebruikt. 
Let op: zet de verwarming niet af. Het water in de 
buizen kan dan bevriezen en de leidingen kunnen 
barsten. 

• Hou je radiatoren vrij. 
Zo verwarmen ze beter. Leg geen spullen op de 
radiatoren. 

• Blijf verluchten: 
Koud buiten? Toch moet je je huis verluchten. De 
warmte gaat niet weg, maar vocht en bacteriën doen 
dat wel. Dat is goed voor je gezondheid.  

 Zet de ramen elke dag minstens 10 minuten 
open. 

 Zorg voor voldoende verluchting bij je 
verbrandingstoestel. 

 Hou alle ventilatieroosters open. Zo voorkom je 
CO-vergiftiging. 

 

DROMEN VAN EEN WITTE KERST? 
Een krakend vers sneeuwtapijt, spelende kinderen in de 
sneeuw… Heerlijk toch? 
 
Maar…sneeuw kan ook gevaarlijk zijn. Wil je valpartijen 
vermijden? Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij.  
 
Moet je dat zelf doen? 
Woon je in een huis? Of, woon je op de gelijkvloerse 
verdieping?  
Ja, dan moet jij zorgen dat de sneeuw vlug weg is. Doe je 
dat niet? Dan kan je een boete krijgen. 
 
Hoe ruim je sneeuw? 

• Verwijder de sneeuw met een sneeuwschop of 
borstel.  

• Maak een pad van minstens 1 meter breed, vrij. 

• Gooi strooizout. Dat kan je kopen in de supermarkt of 
een doe-het-zelf-zaak. 

 
Kan je zelf geen sneeuw ruimen? Vraag hulp aan je buur 
of familie. 
 



 
 

 


